
 

У К Р А Ї Н А 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

восьма позачергова сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  №5   

27 квітня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про вступ Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області до Місцевої  асоціації органів місцевого самоврядування  «Регіональний 

центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області»  

          

                 З метою запровадження реформи місцевого самоврядування, 

об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і 

законних  інтересів територіальних громад Запорізького регіону, розв’язання 

спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов 

для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування та 

керуючись ст.ст.15, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21.05.1997 року № 280/97 ( із змінами та доповненнями),   ст.ст.1,2,4,8 Закону 

України « Про асоціації органів місцевого самоврядування » від 16.04.2009 року 

№ 1275-VІ, 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

1.  Вступити до Місцевої  асоціації органів місцевого самоврядування  

«Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької 

області» з 01 травня 2021 року із набуттям статусу її члена. 

2.  Уповноважити селищного голову Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області  представляти її на конгресах, зборах та будь-яких 

інших заходах, які проводяться Місцевою асоціацією органів місцевого 

самоврядування  «Регіональний центр розвитку спроможних територіальних 

громад Запорізької області» з правом  прийняття рішень, та бути її постійним  

повноважним представником в Асоціації з правом голосу. 

 3 .Уповноважити селищного голову Кушугумської селищної ради : 

1) Брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, на 

конгресах Асоціації, у порядку визначеному Статутом Асоціації; 

2)  Брати участь в усіх заходах, що проводяться Асоціацією; 

3) Вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації; 

4) Підписувати Договори про членські ( інші ) внески. 



 
 

 4.Надати дозвіл на сплату членського внеску за 2021рік та надати 

розпорядження фінансовому відділу на перерахування відповідних коштів на 

рахунок Місцевої  асоціації органів місцевого самоврядування  «Регіональний 

центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області» . 

 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

  

  

Селищний голова        В.С.Сосуновський 


