
                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09   грудня    2019 року 

селище Верховина  
 

 

 

Про припинення членства в 

Асоціації органів місцевого самоврядування  

“Єврорегіон Карпати Україна” 

 

 

У зв’язку із ініціюванням створення Асоціації органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція 

регіонального розвитку” Верховинська районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити членство в Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати – Україна” з 09 грудня 2019 року. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

    Заступник голови районної ради       Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09  грудня    2019 року 

селище Верховина  
 

Про ініціювання створення  

Асоціації органів місцевого самоврядування  

“Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська  

агенція регіонального розвитку” 
 

Відповідно до частини 1 статті 15, пункту 21 частини 1 статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 8 Закону 

України “Про асоціацію органів місцевого самоврядування”, з метою 

підвищення ефективності виконання завдань і функцій місцевого 

самоврядування, сприяння місцевому та регіональному розвитку, захисту прав 

та інтересів територіальних громад карпатського регіону, створення належного 

інституційного механізму підтримки розвитку в Карпатах Верховинська 

районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Ініціювати створення Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”. 

2. Уповноважити голову районної ради Шкіндюка Івана Юрійовича брати 

участь в установчих зборах Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку” та 

надати такому повноваження на затвердження Статуту Асоціації органів 

місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція 

регіонального розвитку” та вирішення усіх інших питань, що будуть необхідні 

для створення та діяльності Асоціації.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

    Заступник голови районної ради       Іван Маківничук 

 


