
 
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

22 липня 2021 року          № 1050 

 

 

Про приєднання до Ініціативи  

Європейського Союзу "Мери  

за економічне зростання" 

 

 

Відповідно до пункту 21 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", з метою підтримання Ініціативи Європейського 

Союзу "Мери за економічне зростання" Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити приєднання до Ініціативи Європейського Союзу "Мери за 

економічне зростання". 

2. Уповноважити міського голову Третяка Олександра Віталійовича від 

імені Рівненської міської територіальної громади підписати заявку на членство 

в Ініціативі Європейського Союзу "Мери за економічне зростання" за формою, 

що додається. 

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки 

підприємництва та регуляторної політики, постійній комісії з питань бюджету, 

фінансів та управління комунальною власністю, міському голові О. Третяку та 

заступнику міського голови І. Кречкевичу, а організацію його виконання – 

начальнику Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської 

міської ради В. Липку. 

 

 

 

Міський голова        О. Третяк 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

22.07.2021 № 1050 

 

 

ЗАЯВКА НА ЧЛЕНСТВО 

 

Я, Третяк Олександр Віталійович, міський голова Рівного, який діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підписую 

цю угоду в рамках Ініціативи Європейського Союзу "Мери за економічне 

зростання" і в повному обсязі приймаю на себе зобов’язання, які викладені в 

Концепції "Мери за економічне зростання" та коротко наведені нижче. 

У 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, здійснити певні 

заходи принаймні в трьох із таких галузей: 

1) нормативно-правова та інституційна база; 

2) підвищення кваліфікації місцевих кадрів та розвиток людського 

потенціалу; 

3) земельні ресурси та інфраструктура; 

4) доступ до фінансування; 

5) зовнішнє позиціонування та маркетинг; 

6) прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвиткові 

бізнесу. 

В рамках діяльності зі здійснення цих 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 Ініціативи "Мери за 

економічне зростання", та надати цей план протягом одного 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, спрямовані на стимулювання 

зростання, 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 у 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 необхідність підтримання в стабільному стані 

навколишнього середовища на шляху до місцевого економічного розвитку;  
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– надавати звіти про хід реалізації плану та досягнутих результатів 

Секретаріату Ініціативи "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 разі несвоєчасного 

надання вищезгаданих документів (плану місцевого економічного розвитку та 

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

письмове повідомлення від Секретаріату Ініціативи "Мери за економічне 

зростання". 

 

 

 

 

Третяк Олександр Віталійович     _______________ 

(підпис/печатка) 

 

 

Рівненська міська рада, 

вул. Соборна, 12-А, 33028, e-mail: rivnerada.general@gmail.com. 

 

Контактна особа, що відповідає за співпрацю з Ініціативою з боку 

муніципалітету: Липко Володимир Святославович, начальник Управління 

економіки міста (контактні дані: e-mail: uem.lypko.v@gmail.com, телефонний 

номер контактної особи – (0362) 63 58 48). 

 

 

 

Секретар міської ради       В. Шакирзян 

 

 


