
 

    

УКРАЇНА 

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

23.06.2017   № 18/29 

м.Володимир-Волинський 

 

Про приєднання до 

Європейської ініціативи 

«Мери за економічне зростання» 

 

З метою приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за 
Економічне зростання», яка зосереджується на сталому економічному розвитку, 
шляхом підтримки органів самоврядування на місцевому рівні, організації 
співпраці бізнес-секторів та громадянського суспільства, для посилення 
місцевого економічного зростання, розвитку та створенню робочих місць, 
отримання доступу до різних інструментів розвитку, а саме: можливості взяти 
участь в конкурсах на отримання грантів для економічного розвитку, тренінгах, 
навчальних поїздках, заходах з обміну досвідом та посилення співпраці, 
отримання консультаційної та інформаційної підтримки, керуючись ст.25 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Приєднатися до Європейської ініціативи « Мери за економічне 
зростання ». 

2. Уповноважити міського голову Саганюка Петра Даниловича  від імені 
територіальної громади м. Володимира – Волинського Волинської 
області підписати Угоду « Мери за економічне зростання » (форма заявки 
на членство українською та англійською мовами додається). 

3. Організацію виконання рішення покласти на управління економічного 
розвитку та інвестицій (Субицька О.М.). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, 
підприємництва та регуляторної діяльності. 

 

  Міський голова                                                                        П.Д.Саганюк  
     Субицька 35709 

 



 

 

Заявка на членство 

Я, Саганюк Петро Данилович, уповноважений Володимир – Волинською міською радою 

23.06.2017 року 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 політичних партій та 
представляти різноманітність місцевої спільноти, забезпечуючи тим самим 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».   
 

Саганюк П.Д.        _____________________ 

[Підпис] 
Виконавчий комітет Володимир – Волинської міської ради 

44700, Волинська область, м.Володимир – Волинський, вул.Д.Галицького, 5 

Контактна особа: Оксана Субицька, ekonomika@volodymyrrada.gov.ua 

+380 (03342)3-57-09, +38 095 87575 11  

 

 
 



 

 

Membership Form 

I, Petro Saganiuk, authorized by Volodymyr-Volynskyi city council  23.06.2017 to sign up to the Mayors for 

Economic Growth (M4EG) initiative, in full knowledge of the commitments set out in the Mayors for 

Economic Growth Concept and summarized below. 

Therefore, my local authority principally commits to cooperate closely with the business and the civil society 

communities to accelerate sustainable and inclusive local economic growth, development and job creation by 

strengthening our efforts in at least 3 of the following 5 areas: 

2. Regulatory and institutional framework;  

3. Skills and human capital development; 

4. Land and infrastructure; 

5. Access to finance; 

6. External positioning and marketing. 

As part of our efforts to fulfill these commitments, my municipality commits to: 

 Develop a coalition with the private sector and civil society organizations to draw up a Local Economic 

Development Plan consistent with the guidelines communicated to me by the M4EG Secretariat and 

submit the Plan within one year following the above date of the municipal council decision; 

 In partnership with the private sector and civil society organizations, undertake analyses and set out 

actions that will focus on growth, development and employment; 

 Set clear output and result targets for those actions; 

 Apply the core principles of good governance especially in terms of accountability, transparency, anti-

corruption, and inclusion; 

 Encourage participation in the Local Economic Development process of all political parties, and 

represent the diversity of the local community, ensuring gender balance; 

 Take account of environmental sustainability of the local economic development path; 

 Report progress on the implementation of the Plan and the achieved results to the M4EG Secretariat 

bi-annually. 

I accept that my local authority shall be suspended from the M4EG initiative – subject to prior notice in writing 

by the M4EG Secretariat – in case of non-submission of the above-mentioned documents (i.e. Local Economic 

Development Plan and bi-annual Monitoring Reports) within the established deadlines. 

 
 

Petro Saganiuk       ______________________ 

[Name of the Mayor]          [Signature] 

 

 

Executive Committee of Volodymyr-Volynskyi City Council 

Danylo Galytskyi Street,5, Volodymyr-Volynskyi, 44700, Volynska oblast, Ukraine 

Contact person: Subytska Oksana, ekonomika@volodymyrrada.gov.ua 

+380 (03342)3-57-09, +38 095 87575 11  
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