
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

Про приєднання Ужгородської міської 

ради  до ініціативи Європейського 

Союзу «Мери за економічне 

зростання» 

 
  

З метою підтримки ініціативи Європейського союзу «Мери за економічне 

зростання», що спрямована на підтримку місцевого економічного розвитку 

шляхом сприяння економічному зростанню і створенню робочих місць, 

налагодження партнерських відносин між муніципалітетами та приватним 

сектором і громадянським суспільством, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

 

   міська рада ВИРІШИЛА: 
 

  

1. Приєднатися до ініціативи Європейської Союзу «Мери за економічне 

зростання». 

2. Уповноважити Ужгородського міського голову Андріїва Богдана 

Євстафійовича від імені територіальної громади міста підписати заявку на 

участь в Ініціативі «Мери за економічне зростання» згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Фартушка І.І. 

 

 

 

Міський голова                                         Б. Андріїв 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Ужгородської міської ради 

Про приєднання до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за 

економічне зростання»  

від _______2018 року №______ 
 

 

Заявка на членство 

Я, Андріїв Богдан Миколайович, міський голова м. Ужгород  уповноважений Ужгородською міською 

радою (Рішення від                  №         ) підписати угоду в рамках Ініціативи «Мери за економічне 

зростання», в повному обсязі приймаю на себе зобов’язання, що викладені в Концепції «Мери за 

економічне зростання» та коротко наведені нижче.  

В зв’язку з цим, орган місцевої влади, який я представляю, зобов’язується тісно співпрацювати з діловими 

колами та громадянським суспільством з метою прискорення стійкого та інклюзивного місцевого 

економічного розвитку та створення нових робочих місць, здійснив певні заходи принаймні в трьох із 

п’яти наступних галузей:  

1. Нормативно-правова та інституційна база;  

2. Підвищення кваліфікації та розвиток людського потенціалу; 

3. Земельні ресурси та інфраструктура; 

4. Доступ до фінансування; 

5. Зовнішнє позиціонування та маркетинг. 

В рамках діяльності по здійсненню даних зобов’язань, орган місцевої влади, який я представляю, 

зобов’язується: 

▪ У співробітництві з приватним сектором та організаціями громадянського суспільства розробити план 

місцевого економічного розвитку відповідно до рекомендацій, наданих мені Секретаріатом «Мери за 

економічне зростання», та надати плани протягом року з дати прийняття рішення муніципальною 

радою про приєднання до Ініціативи; 

▪ У партнерстві з приватним сектором та організаціями громадянського суспільства провести аналіз та 

розробити заходи, направлені на стимулювання росту, розвитку та зайнятості; 

▪ Чітко визначити результати реалізації та цільові показники таких заходів; 

▪ Застосовувати основні принципи сумлінного державного управління, особливо в галузі підзвітності, 

прозорості, боротьби з корупцією та залучення всіх зацікавлених учасників; 

▪ Заохочувати участь в місцевому економічному розвитку всіх зацікавлених сторін, місцевих органів 

влади, представників бізнесу та громадськості, університетів та дослідних установ, представляючи 

різноманітність місцевої спільноти та забезпечуючи гендерну рівність; 

▪ Брати до уваги екологічну стійкість процесу місцевого економічного розвитку; 

▪ Надавати звіти про хід реалізації плану та досягнутих результатів Секретаріату «Мери за економічне 

зростання» два рази на рік.  

Я згоден з тим, що членство адміністрації, яку я представляю в Ініціативі «Мери за економічне зростання» 

може бути призупинено у випадку несвоєчасного надання вищезгаданих документів (плану місцевого 

економічного розвитку та піврічних звітів про хід реалізації плану), про що буде направлено попереднє 

письмове повідомлення Секретаріату «Мери за економічне зростання».   
 

 

Андріїв  Богдан Євстафійович                                        [Підпис] 

 

 

Секретар ради                                                                                                                     А. Габор 


