ІЗЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я № 38
сорокової сесії Ізяславської міської ради 6 скликання
від 24 квітня 2013 року
Про ініціювання створення місцевої асоціації органів
місцевого самоврядування "Шлях Гедиміновичів"
З метою забезпечення розвитку туризму в місті Ізяслав, керуючись ч.1
ст.15 та п. 21 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", ст. 8 Закону України "Про асоціації органів місцевого
самоврядування", Ізяславська міська рада
в и р і ш и л а:
1. Ізяславській міській раді ініціювати створення Місцевої асоціації органів
місцевого самоврядування "Шлях Гедиміновичів" (далі за текстом –Асоціація) з
метою розвитку туристичного потенціалу міста Ізяслав.
2.
Доручити Ізяславському міському голові Паньковському Валентину
Станіславовичу представляти Ізяславську міську раду на Установчих зборах
Асоціації та бути повноважним представником Ізяславської міської ради в
органах управління Асоціації, у тому числі:
- здійснювати усі дії потрібні для заснування Асоціації, затвердження її
Статуту, виборів її керівних органів, тощо.
Брати участь:
- у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, на Загальних
зборах уповноважених представників членів Асоціації або у складі її органів
управління в порядку, визначеному Статутом Асоціації;
- в усіх заходах, що проводяться Асоціацією;
- одержувати методичну, правову та інформаційну допомогу у вирішенні
питань, що стосуються інтересів територіальної громади міста;
- здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту Асоціації.
3. В разі відсутності міського голови, представництво члена Асоціації в
роботі її органів управління доручити заступнику міського голови Черняк Н.Й.
та керуючому справами (секретарю) виконкому міської ради Цисю О.В.,
надавши їм право:
Брати участь:
- у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, на Загальних
зборах уповноважених представників членів Асоціації або у складі її органів
управління в порядку, визначеному Статутом Асоціації;
- в усіх заходах, що проводяться Асоціацією;

- одержувати методичну, правову та інформаційну допомогу у вирішенні
питань, що стосуються інтересів територіальної громади міста;
- здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту Асоціації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
освіти, охорони здоров’я, культури. спорту (голова комісії Кирилюк Н.Л.).

Міський голова

В.С.Паньковський

