
 
УКРАЇНА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 серпня 2019 року №      Бібрська міська рада ОТГ 

 

13 серпня 2019 року №      Давидівська сільська рада ОТГ 

 

Про створення спільної робочої групи з розробки пропозицій щодо розвитку партнерства 

між Бібрською міською та Давидівською сільською територіальними громадами 
З метою розвитку партнерства між Бібрською міською та Давидівською сільською 

територіальними громадами, створення умов для економічного зростання, підвищення рівня 

зайнятості населення, враховуючи Меморандум про партнерство територіальних громад від 25 

березня 2019 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бібрська міська та Давидівська сільська ради 

ВИРІШИЛИ: 
1. Створити робочу групу з розробки пропозицій щодо розвитку партнерства між Бібрською 

міською та Давидівською сільською територіальними громадами та затвердити її персональний 

склад (додаток 1). 

2. Призначити координатором проекту старосту с. Кротошин Дробенка Г.О. 

3. Затвердити Положення про робочу групу з розробки пропозицій щодо розвитку партнерства 

(додаток 2). 

4. Робочій групі підготувати пропозиції щодо розвитку партнерства між Бібрською міською та 

Давидівською сільською територіальними громадами в термін до 31.12.2019 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голів з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

 

Бібрський міський голова _______________________________ Гринус Р.Я. 

 

Голова Давидівської сільської ради _______________________________ Керницький В.М. 

  

ДАВИДІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА ОТГ 
Пустомитівського району,  

Львівської області 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Перемишлянського району 

Львівської області 



Додаток 1 

до рішення Бібрської міської ради 

від 23.08.2019 №  

до рішення Давидівської сільської ради 

від 13.08.2019 №  
СКЛАД 

робочої групи з розробки пропозицій щодо розвитку партнерства між Бібрською міською та 

Давидівською сільською територіальними громадами 

 

Стах Ігор Ярославович – Співголова робочої групи, секретар ради, м. Бібрка; 

Кухарський Ігор Ярославович – Співголова робочої групи, секретар ради, Давидівської ОТГ; 

Дробенко Григорій Олексійович – староста Кротошинського старостинського округу 

Давидівської сільської ради, секретар робочої групи. 

Члени робочої групи: 

Васюта Віталій Володимирович – Приватний підприємець, депутат Давидівської сільської ради, 

с. Кротошин, Давидівської ОТГ (за погодженням); 

Бабенко Ігор Іванович – Приватний підприємець, депутат Давидівської сільської ради, с. 

Виннички, Давидівської ОТГ (за погодженням); 

Демчук Наталія Георгіївна – начальник відділу архітектури, містобудування, земельних 

відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради; 

Федущак Надія Казимирівна – інспектор виконавчого комітету Бібрської міської ради; 

Кардаш Ярослав Васильович – віце президент Асоціації фермерів і приватних землевласників 

України; 

Іличок Богдан Іванович – к.е.н., доцент Інституту Економіки і Менеджменту, НУ «Львівська 

Політехніка»; 

Максимович Богдан Романович – член групи по розробці енергетичної незалежності України; 

Багрійчук Василь Олексійович – к.т.н., експерт з питань розвитку сільського господарства при 

ЛОДА; 

Марочканич Василь Онуфрійович – в.о. старости Великоглібовицького старостинського округу 

Бібрської міської ради; 

Удуд Петро Іванович – Приватний підприємець, депутат Давидівської сільської ради, с. Чишки, 

Давидівської ОТГ (за погодженням); 

Марійко Михайло Степанович – староста Винничківського старостинського округу 

Давидівської сільської ради; 

Фещин Наталія Вікторівна – староста Чишківського старостинського округу Давидівської 

сільської ради; 

Бубенчик Ігор Євгенійович – староста Пасіки-Зубрицького старостинського округу Давидівської 

сільської ради; 

Яцик Ольга Ігорівна – Спеціаліст І кат. відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Давидівської сільської ради; 

Горішний Іван Семенович – в.о. старости Романівського старостинського округу Бібрської 

міської ради; 

Серняк Іван Михайлович – в.о. старости Свірзького старостинського округу Бібрської міської 

ради; 

Влах Володимир Степанович – в.о. старости Стрілківського старостинського округу Бібрської 

міської ради; 

Булка Марія Петрівна – діловод Романівського старостинського округу Бібрської міської ради; 

Герега Христина Василівна – Приватний підприємець, с. Стрілки Бібрської міської ради, (за 

погодженням); 

Пирч Сергій Омелянович – Фермер с. Під’ярків Бібрської міської ради, (за погодженням); 

Штайн Володимир Михайлович – Підприємець с. Романів Бібрської міської ради, (за 

погодженням); 

Гудз Богдан Зенонович – Фермер с. Під’ярків Бібрської міської ради, (за погодженням); 

Йовчик Олег Дмитрович – Фермер с. Під’ярків Бібрської міської ради, (за погодженням); 

Маланюк Юрій Ігорович – Приватний підприємець, с. Пасіки-Зубрицькі, Давидівської ОТГ (за 

погодженням); 



Дудяк Андрій Ярославович – Приватний підприємець, с. Кротошин, Давидівської ОТГ (за 

погодженням); 

Неофіта Михайло Іванович – Приватний підприємець, с. Кротошин, Давидівської ОТГ (за 

погодженням). 

 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 

 

Секретар Давидівської сільської ради ОТГ _______________________ Кухарський І.Я. 

  



Додаток 2 

до рішення Бібрської міської ради 

від 23.08.2019 №  

до рішення Давидівської сільської ради 

від 13.08.2019 №  
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу групу з розробки пропозицій щодо розвитку партнерства  

між Бібрською міською та Давидівською сільською територіальними громадами 

1. Загальні положення 

1.1. Робоча група з розробки пропозицій щодо розвитку партнерства між Бібрсько міською 

та Давидівською сільською територіальними громадами (далі – Робоча група) створюється з 

метою сприяння розвитку та стимулювання економічного зростання, підвищення рівня 

зайнятості населення, створення комфортного та безпечного середовища для життя мешканців 

на основі розумного зростання та взаємовигідного співробітництва із сусідніми громадами. 

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами та цим 

Положенням. 

2. Склад Робочої групи 

2.1 Склад Робочої групи затверджується рішеннями Бібрської міської та Давидівської 

сільської рад. 

2.2 Співголовами Робочої групи є секретарі міської та сільської рад. 

2.3 Секретарем Робочої групи є координатор проекту. 

2.4 До складу Робочої групи входять працівники апарату рад, підприємці, науковці, 

представники громадськості та інші зацікавлені особи. 

3. Основні завдання та права Робочої групи 

3.1. Організаційною формою діяльності Робочої групи є зустрічі та наради, що проводяться в 

міру необхідності. 

3.2. Основні завдання Робочої групи: 

3.2.1. Забезпечення якісної підготовки пропозицій щодо розвитку партнерства між Бібрською 

міською та Давидівською сільською територіальними громадами в рамках Меморандуму про 

партнерство територіальних громад від 25 березня 2019 року. 

3.2.2. Координація діяльності членів Робочої групи щодо аналізу, перевірки та виконання 

завдань по проекту. 

3.3. Робоча група має право: 

3.3.1. Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та 

організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її 

компетенції. 

3.3.2. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів рад документи та інші 

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань. 

3.3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції. 

3.3.4. Вносити на розгляд керівництва рад інформацію з питань, що належать до її компетенції. 

3.3.5. Інформаційне та організаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює секретар 

Робочої групи. 

4. Організація діяльності Робочої групи 

4.1. Наради проводяться з метою напрацювання пропозицій щодо поглиблення економічних, 

соціальних та культурних зв’язків, які є основою спільного розвитку та мають величезний 

потенціал для зростання, пошуку перспективних сфер підготовки проектів регіонального 

розвитку в інтересах суб’єктів партнерства. 

4.2. У межах своєї компетенції співголови Робочої групи: 

- затверджують план проведення наради; 

- проводять наради; 

- організовують обговорення заяв та інших питань щодо роботи Робочої групи; 

- виносить на голосування пропозиції, які надійшли від присутніх членів Робочої групи; 

- визначають необхідність проведення нарад. 



4.3. Співголови Робочої групи ведуть засідання почергово. 

4.4. Секретар Робочої групи несе відповідальність за підготовку документів на розгляд 

Робочої групи та веде протоколи нарад. 

4.5. Рішення приймається на нарадах Робочої групи шляхом прямого голосування і 

оформляється протоколом, який підписують співголови та секретар Робочої групи. 

4.6. Співголови Робочої групи мають вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення 

голоси членів Робочої групи розділилися порівну.  

4.7. Рішення Робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад 

половини присутніх на засіданні членів. 

4.8. Робоча група в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з виконавчими 

органами рад, а також підприємствами та організаціями, що знаходяться на даній території. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 

 

Секретар Давидівської сільської ради ОТГ _______________________ Кухарський І.Я. 


