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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 28.05.2020  № 112 р
м. Володимир-Волинський

Про створення робочої групи щодо
розробки концепції  індустріального парку
у місті Володимирі - Волинському

З  метою створення індустріального парку на території міста Володимира – Волинського, відповідно до Законів України «Про індустріальні парки», «Про інвестиційну діяльність», Земельного кодексу України, відповідно Стратегії розвитку міста Володимира – Волинського на 2017-2027 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 15.12.2016 року №12/7 «Про затвердження Стратегії розвитку у м. Володимир-Волинського на 2017-2027 роки» та розпорядження міського голови від 17.01.2018  № 14р «Про підготовчу роботу  щодо створення індустріального парку у місті Володимирі - Волинському», керуючись пунктом 20 частини   4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити склад робочої групи щодо розробки концепції  індустріального парку у місті Володимирі – Волинському та підготовки проектів відповідних рішень (додаток 1).
	2. Затвердити положення про робочу групу щодо розробки концепції  індустріального парку у місті Володимирі – Волинському та підготовки проектів відповідних рішень (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 



Міський голова                                                                             Петро САГАНЮК
Оксана Субицька 35709















Додаток 1
Затверджено 
розпорядження міського голови
28.05.2020  № 112 р




СКЛАД
робочої групи щодо розробки концепції  індустріального парку
у місті Володимирі – Волинському та підготовки проектів відповідних рішень

Матвійчук Ярослав Анатолійович
-
перший заступник міського голови
Кулікова Лариса Володимирівна
-
заступник міського голови 

Члени робочої групи:
Коба Сергій Анатолійович
- 
голова  постійної комісії міської ради  з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності (за згодою)
Ковалюк Ярослав Іванович 
-
головний інженер  УВКГ (за згодою)
Киба Тарас Ярославович
-
начальник управління містобудування та архітектури
Любежанін 
Володимир Максимович
-
головний інженер  Володимир-Волинського відділення	АТ “Волиньгаз”  (за згодою)
Романюк Олександр Юрійович
-
головний інженер Володимир – Волинської філії ПрАТ «Волиньобленерго» (за згодою)
Процька Лариса Степанівна
-
начальник відділу майнових та земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради
Павленко Людмила Миколаївна
-
начальник юридичного відділу  виконавчого комітету міської ради
Саць Любов Володимирівна 
-
начальник відділу проектної діяльності та міжнародної співпраці  виконавчого комітету міської ради
Субицька Оксана Мирославівна
-
начальник управління економічного розвитку та інвестицій
Фіщук Віктор Сергійович 
-
начальник УЖКГіБ  виконавчого комітету міської ради
Шибальська Неля Миколаївна
-
директор КП «Містопроект»






Додаток 2
Затверджено 
розпорядження міського голови
28.05.2020  № 112 р


ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу щодо розробки концепції  індустріального парку
у місті Володимирі – Волинському та підготовки проектів відповідних рішень

Загальні положення

1.1.	Робоча група щодо розробки концепції  індустріального парку у місті Володимирі – Волинському та підготовки проектів відповідних рішень (далі - Робоча група) є дорадчим органом ініціатора створення індустріального парку – Володимир - Волинської міської ради (далі - Ініціатор створення).
1.2.	У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією України, законами України «Про індустріальні парки», «Про інвестиційну діяльність», земельним кодексом України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України, Бюджетним кодексом України, рішеннями Володимир – Волинської міської ради та її виконавчого комітету, а також іншими нормативно-правовими актами з організації розвитку індустріальних парків в Україні та цим Положенням.
1.3.	Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності Робочої групи, а також права, обов'язки та відповідальність її членів.

2. Порядок утворення Робочої групи 
2.1. Персональний склад Робочої групи затверджується розпорядженням міського голови. 
2.2. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови секретаря та членів комісії.
2.3. Голова, заступник голови і секретар Робочої групи обираються на першому засіданні з числа членів Робочої групи. На період відсутності голови (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження покладаються на заступника голови. А у разі відсутності секретаря  його повноваження покладаються на інших членів комісії.  
2.4. Установити, що у разі персональних змін посадових осіб, які входять до складу Робочої групи або їх відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, посадові особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу Робочої групи за посадами.
2.5. Усі зміни щодо складу Робочої групи вносяться відповідним розпорядженням міського голови.




3. Завдання Робочої групи
3.1. Завданням Робочої групи є проведення підготовчої та організаційної роботи щодо розробки концепції  індустріального парку у місті Володимирі – Волинському.

 4. Права та обов'язки Робочої групи

4.1.	Одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх форм власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
4.2.	Залучати до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих питань фахівців управлінь, служб та відділів виконавчого комітету міської ради, працівників місцевих органів виконавчої влади (за їх згодою).
4.3.	Робоча група під час виконання покладених на неї завдань в установленому порядку взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

5. Порядок діяльності Робочої групи

5.1.	Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться по мірі необхідності.
5.2.	Засідання Робочої групи є правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини  від її складу.
5.3.	Члени Робочої групи подають пропозиції до порядку денного засідання, готують питання для розгляду та пропозиції.
5.4.	На засідання Робочої групи, в разі потреби, можуть запрошуватися представники місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, провідні вчені і фахівці.
5.5.	Рішення Робочої групи приймаються відкритим голосуванням більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів членів Робочої групи голос голови є вирішальним.
5.6.	Рішення оформляється протоколом і підписується головою та секретарем Робочої групи.
5.7.	Рішення Робочої групи, надіслані іншим суб'єктам, підлягають обов'язковому розгляду.
5.8.	У разі потреби рішення Робочої групи можуть бути реалізовані шляхом надання доручень або розпоряджень міського голови.




