НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять четверта сесія сьомого скликання
«08» червня 2018 року

№1111
РІШЕННЯ

Про ініціювання створення місцевої
асоціації «Київська агломерація»
Керуючись статтею 8 Закону України «Про асоціації органів місцевого
самоврядування», пунктом 3 розділу IV Концепції адміністративної реформи
в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 року
№ 810/98, виходячи з закріпленого у Європейській хартії місцевого
самоврядування права органів місцевої влади на співробітництво при
здійсненні своїх повноважень, прагнучи досягнути солідарності у стосунках
столиці з прилеглими територіями, як це визначено у пункті 68 Європейської
хартії міст II Ради Європи, беручи до уваги принцип рівноправного
партнерства між малими, середніми і великими містами та селами в межах
міських метрополій, проголошений в Розділі І Лейпцизької хартії Ради
Європи про сталий розвиток міст, визнаючи необхідність реалізації цілей, що
окреслені в Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня
2014 року № 385, враховуючи спрямованість села Нові Петрівці на активну
співпрацю з містом Києвом та прилеглими громадами для реалізації спільних
проектів, підтверджуючи необхідність об’єднання зусиль для вирішення
спільних проблем, координації зусиль та розробки єдиної стратегії розвитку,
враховуючи рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1045/4052
сільська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Ініціювати створення місцевої асоціації «Київська агломерація» (далі –
Асоціація) відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про
асоціації органів місцевого самоврядування».
2. Визначити основними напрямками взаємодії села Нові Петрівці з містом
Києвом наступні галузі господарства:
- охорона здоров’я;
- громадський транспорт;

- освіта.
3. Визначити особами, уповноваженими для участі в установчих зборах
Асоціації (далі – Уповноважені особи):
- Новопетрівського сільського голову Старенького Радіона Миколайовича;
- Депутата Новопетрівської сільської ради Хилька Сергія Миколайовича;
- Депутата Новопетрівської сільської ради Грищенка Євгеній Євгенійовича.
4. Надати Уповноваженим особам право:
- спільно вести переговори з уповноваженими представниками органів
місцевого самоврядування з питань, пов’язаних зі створенням Асоціації;
- представляти інтереси Новопетрівської сільської ради на установчих зборах
Асоціації, брати участь в обговоренні і голосуванні з усіх питань порядку
денного установчих зборів Асоціації, у тому числі з питань затвердження
статуту Асоціації та обрання виконавчого органу Асоціації;
- обирати і бути обраним до складу органів управління Асоціації;
- підписувати документи, пов’язані зі створенням та державною реєстрацією
Асоціації;
- брати участь у вирішенні будь-яких інших питань, пов’язаних зі створенням
Асоціації.
5. Встановити, що Новопетрівська сільська рада цим рішенням не надає
згоди на передачу жодних власних повноважень визначених законодавством
органам управління Асоціації.
6. Доручити секретарю Новопетрівської сільської ради Костюк С.О.,
забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію Новопетрівської сільської ради з питань з питань забезпечення
законності та громадського порядку.

Сільський голова

Р.М. Старенький

