
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
Д ВАД Ц Я Т Ь  П ’ Я ТА  С Е С І Я

№ V І І / 2 5 / 9                       від 16 листопада 2018 року

РІШЕННЯ

Про створення Робочої групи з питань
розвитку  міжнародного співробітництва
та залучення інвестицій і міжнародної
технічної допомоги

               
        З  метою  організації  роботи  з  підготовки  матеріалів  для  участі  в
конкурсах  та  грантах,  що  проводяться  міжнародними  організаціями  та
окремими  країнами  світу  з  метою  надання  Україні  міжнародної  технічної
допомоги,  а  також залучення  інвестицій  для  розвитку  Збаразької  громади,
враховуючи  пропозиції  депутатів  міської  ради,  керуючись  ст.  26  Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Створити  Робочу  групу  з  питань  розвитку  міжнародного
співробітництва та залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги у
складі згідно з додатком № 1..

2.  Затвердити  Положення  про   Робочу  групу  з  питань  розвитку
міжнародного  співробітництва  та  залучення  інвестицій  і  міжнародної
технічної допомоги згідно з додатком № 2.

3. Вважати що рішення від 22 березня 2017 року № VII/15/10 XV сесії
VII  скликання  Збаразької  міської  ради  “Про  створення  робочої  групи”
втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань бюджету та соціального захисту населення.

Міський голова Збаража                                             Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ



Додаток 1
до рішення сесії
№VII/25/9 від 16.11.18

СКЛАД

Робочої групи з питань  розвитку  міжнародного співробітництва та
залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги

Токар  Роман  Михайлович  -  керівник  робочої  групи  -  радник-консультант
міського голови Збаража з питань  економіки, міжнародного співробітництва,
інвестиційної та грантової діяльності;

Члени робочої групи:

Демчук Ірина Сергіївна - головний спеціаліст з питань зовнішньоекономічної
діяльності Збаразької міської ради;

Мельничук  Василь  Володимирович  -  енергоменеджер  комунального
підприємства “Збараж”.
      

Секретар міської ради                                                       Р.П.НАПОВАНЕЦЬ

                                                                                                         



Додаток 2
до рішення сесії
№VII/25/9 від 16.11.18

Положення 
про  Робочу групу з питань розвитку міжнародного співробітництва та

залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги

1.  Робоча  група з  питань  розвитку  міжнародного  співробітництва  та
залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги (далі - Робоча група)
створюється  з  метою  активізації  здійснення  моніторингу,  розробки і
супроводу грантових програм та проектів міжнародної технічної допомоги і
інших  проектів  місцевого  розвитку  та  залучення  інвестицій  для  розвитку
громади м. Збаража.

2.  Робоча група заснована Збаразькою міською радою Тернопільської
області. 

3.  Положення  про  Робочу  групу  затверджується  Збаразькою  міською
радою.

4. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України,  а  також  Указами  Президента  України  та  постановами  Верховної
Ради  України,  прийнятими  відповідно  до  Конституції  і  законів  України,
актами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій Збаразької міської ради
та іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

5. Основними завданнями робочої групи є:
1) налагодження   міжнародного   співробітництва    та   зв’язків    із

зарубіжними країнами;
2) створення умов та залучення інвестицій для розвитку соціальної та

ринкової інфраструктури м.Збаража;
3) підвищенні інвестиційної привабливості шляхом участі у  реалізації

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного
партнерства;

4)  підготовка  заявок  для  участі  у  конкурсах  проектів   регіонального
розвитку які можуть реалізовуватись за рахунок коштів фонду регіонального
розвитку,  та  коштів  державного  бюджету,  отриманих  від  Європейського
Союзу; 

5) здійснення моніторингу, підготовка матеріалів для участі у конкурсах
і грантах;

6) супровід   грантових   програм   і   проектів   міжнародної   технічної
допомоги та інших проектів місцевого розвитку;

7)  пошук   партнерів  із  зарубіжних  країн  для  спільної  підготовки  та
участі  у  грантових  конкурсах  і  інвестиційних  програмах  ООН,  ЄС,  та
окремих країн світу та залучення міжнародної технічної допомоги; 

8) обмін досвідом в реалізації грантових програм, проектів  ПРООН  та
інших проектів міжнародної технічної допомоги;



9)  налагодження   співробітництва  з   міжнародними   фінансовими
організаціями;

10)  у галузі енергоефективності та енергозбереження:
- моніторинг та підготовка матеріалів для участі у конкурсах і грантах;
- залучення інвестицій; 
- пошук партнерів;
- участь у програмах;
11)  подання  спеціально  уповноваженому  органу  виконавчої  влади  у

сфері  інноваційної  діяльності  пропозицій  щодо  включення  інноваційних
проектів  за  регіональними  програмами  до  державних  програм  і  їх
фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

12) пошук інвесторів для розвитку підприємництва.
          6. Робоча група має право:
       - залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради та комунальних
підприємств і установ для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- одержувати в  установленому  порядку  від  інших  підрозділів міської
ради та комунальних підприємств і  установ інформацію,  документи,  інші
матеріали;      

-  ініціювати скликання в установленому порядку нарад з  питань,  що
належать до її компетенції.
         7. Керівник робочої групи здійснює координацію роботи робочої групи з
питань:

-  моніторингу, розробки і  супроводу  грантових  програм  та  проектів
міжнародної технічної допомоги і інших проектів місцевого розвитку;

-  налагодження  міжнародного  співробітництва  та  зв’язків  із
зарубіжними країнами;

-  пошуку  партнерів  із  зарубіжних  країн  для  спільної  підготовки  та
участі у грантових конкурсах і інвестиційних програмах ООН, ЄС і окремих
країн світу та залучення міжнародної технічної допомоги; 

- організації обміну досвідом в реалізації грантових програм, проектів
ПРООН та інших проектів міжнародної технічної допомоги;

-  підвищення  інвестиційної  привабливості,  створення  умов  та
залучення  інвестицій  для  розвитку  соціальної  та  ринкової  інфраструктури
м.Збаража;

-  налагодження  міжнародного  співробітництва  та  зв’язків  із
зарубіжними країнами та міжнародними фінансовими організаціями;

-  підготовки  подання  спеціально  уповноваженому  органу  виконавчої
влади  у  сфері  інноваційної  діяльності  пропозицій  щодо  включення
інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і
їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

- пошуку інвесторів для розвитку підприємництва;
-  планування роботи та заходів робочої групи.

Секретар міської ради                                                       Р.П.НАПОВАНЕЦЬ


