
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
 С Е С І Я

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

№ VII/   /                                                                          від 22 березня 2017 року

Про  створення  робочої  групи  Збаразької  
міської  ради щодо підготовки та подачі  
матеріалів  для  участі  у  конкурсах  та 
грантах, що проводяться міжнародними 
організаціями  та  окремими  країнами 
світу  з  метою  надання  Україні  
міжнародної технічної допомоги.

 Розглянувши  звернення  в.о.  завідувача  сектору  міжнародного  співробітництва, 
фандрайзингу  та  туризму  Збаразької  райдержадміністрації  Верхоли  О.В.  №03  від 
16.03.2017р.                    (вх.№05-263/2.6 від 17.03.2017р.), з метою залучення коштів  
міжнародної  технічної  допомоги,  що надається міжнародними організаціями та  окремими 
країнами світу, для соціально-економічного розвитку Збаража та у зв'язку з участю Збаразької 
міської  ради  у  другому  етапі  конкурсного  відбору  “Програми  транскордонного 
співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020”, врахувавши пропозиції депутатів 
міської ради,   керуючись ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сесія 
міської ради

ВИРІШИЛА:
1.  Створити Робочу групу для підготовки матеріалів для участі у конкурсах та грантах, що 
проводяться  міжнародними  організаціями  та  окремими  країнами  світу  з  метою  надання 
Україні міжнародної технічної допомоги, а також для підготовки повної аплікаційної заявки 
для участі у другому етапі конкурсного відбору “Програми транскордонного співробітництва 
ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020” у  складі :   
-  керівник - Токар Роман Михайлович  (посада);
-  Верхола  Ольга  Володимирівна   (в.о.  завідувача  сектору  міжнародного  співробітництва, 
фандрайзингу та туризму Збаразької районної державної адміністрації);
- Представник міської ради.

2.Надати (делегувати)  повноваження представляти Збаразьку міську раду працівникам 
сектору  міжнародного  співробітництва,  фандрайзингу  та  туризму  Збаразької 
райдержадміністрації  -   Токар Роману Михайловичу та Верхолі Ользі Володимирівні при 
підготовці та подані концепцій проектів розвитку для участі у міжнародних конкурсах та 
грантах.



3.  Передбачити  у  бюджеті  Збаразької міської  ради  кошти на  виконання  делегованих 

повноважень робочій групі (відрядження, прийняття партнерів проектів тощо).

Міський голова Збаража            Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець
Присяжнюк
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