УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року №97
м. Ужгород
Про реалізацію Резолюції та Рекомендації
Конгресу місцевих і регіональних влад
Ради Європи «Сталий розвиток гірських
регіонів та досвід Карпатських гір»
28 жовтня 2010 року на пленарному засіданні 19-ї сесії Конгресу
місцевих і регіональних влад Ради Європи за ініціативи члена делегації
України, голови Закарпатської обласної ради V скликання Кічковського М. М.
одноголосно прийнято Резолюцію 315 (2010) «Сталий розвиток гірських
регіонів та досвід Карпатських гір» та Рекомендацію 296 (2010) з цього
питання. Ці рішення мають доленосне значення не тільки для Закарпаття, а й
всіх регіонів Українських Карпат, а також жителів інших гірських регіонів
Європи. Вони консолідують зусилля та потенціал місцевих і регіональних влад
країн Європи, всього Європейського співтовариства задля ефективного
використання існуючих можливостей з метою вирішення актуальних питань
соціально-економічного розвитку, збереження екологічного і етнокультурного
спадку народів Карпат та інших гірських регіонів, протидії природним і
техногенним катаклізмам.
Важливу роль в прийнятті зазначених документів відіграла організована
Закарпатською обласною радою та обласною держадміністрацією 8-9 вересня
2010 року в Ужгороді міжнародна конференція з цього питання, прийнята на
ній Ужгородська декларація «Країни Європи – за сталий розвиток гірських
регіонів», а також рішення проведеної 8 вересня 2010 року зустрічі керівників
регіонів – членів «Карпатського Єврорегіону».
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня
2004 року № 1861-IV, Указу Президента України від 25 травня 2001 року
№341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики», Європейської
хартії місцевого самоврядування, беручи до уваги значення прийнятих
Конгресом Ради Європи Резолюції 315 (2010) та Рекомендації 296 (2010) для
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стратегічного соціально-економічного
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1. Вжити заходів щодо реалізації Резолюції 315 (2010) та Рекомендації
296 (2010) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи «Сталий
розвиток гірських регіонів та досвід Карпатських гір». З цією метою :
- рекомендувати обласній держадміністрації, районним та міським радам
при розробці та затвердженні програм соціально-економічного розвитку
врахувати положення зазначених документів;
- обласній раді ініціювати створення Регіональної асоціації сталого
розвитку Карпат (далі – Асоціація); звернутися до Львівської, ІваноФранківської та Чернівецької обласних рад, наукових та інших зацікавлених
установ з пропозицією про вступ до неї;
- доручити голові обласної ради Балозі І. І. та голові постійної комісії
обласної ради з питань транскордонного співробітництва Кічковському М. М.
здійснити організаційні заходи щодо створення Асоціації та представлення в
ній Закарпатської обласної ради;
- обласній державній адміністрації передбачити в обласному бюджеті на
2011 рік кошти на підтримку діяльності Асоціації у сумі 100 (сто) тисяч
гривень;
- звернутися до Кабінету Міністрів України з ініціативою щодо розробки
державної програми сталого розвитку Українських Карпат.
2. Схвалити діяльність голови Закарпатської обласної ради V скликання
Кічковського М. М. в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.
3. Просити Президента України включити голову постійної комісії
обласної
ради
з
питань
транскордонного
співробітництва
Кічковського М. М. до складу постійної делегації України в Конгресі місцевих
і регіональних влад Ради Європи на наступний період.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Гоблика В. В. та постійну комісію обласної
ради з питань транскордонного співробітництва (Кічковський М. М.).

Голова ради

І. Балога

