Резолюція
Форуму представників Рівненської міської ради та виконавчого комітету, організацій житлових
районів, громадських організацій,
мережі шкіл, бізнесових структур.
м. Рівне

11 липня 2006 р.

Досвід розвитку світової спільноти за останні роки свідчить, що людям не потрібно
чекати сторонньої допомоги, щоб вирішити місцеві проблеми. Їм потрібно лиш спробувати
зробити щось власними силами. Сьогодні донорські організації, державний сектор, органи
міської влади та недержавні організації визнають той факт, що самотужки жодна організація не
зможе охопити та вирішити усі місцеві проблеми. Таким чином вони шукають для цього
партнерів, щоб об’єднати зусилля для їх вирішення. Загальновідомо, що найкращими
партнерами на місцевому рівні є самі ж люди. І якщо люди виступлять із бажанням допомогти
самим собі, то ПРООН, міська влада, громадські організації, донори також проявлять
зацікавленість підтримати їх. Така підтримка виявляється у вигляді домовленості про
партнерство. Партнерство ґрунтується на взаємній довірі та співфінансуванні проектів,
націлених на вирішення місцевих проблем.
Саме у цьому контексті Муніципальна програма врядування та сталого
розвитку/Програми розвитку Організації Об’єднаних націй (МПВСР/ПРООН) та виконавчий
комітет міської ради, починаючи з середини 2004 року, працюють з мешканцями будинків міста,
мережею шкіл та громадськими організаціями.
Виходячи з цього, Форум представників з метою вдосконалення реалізації проектів
МПВСР вважає за доцільне:
1. Створити в м. Рівному Муніципальну раду зі сталого розвитку (МРСР), а
Положення про її діяльність затвердити.
2. Погодитися із запропонованими кандидатурами виконавчого органу МРСР –
Дорадчого комітету з питань сталого розвитку і направити їх на затвердження
міському голові.
3. Рекомендувати муніципальному відділу підтримки (далі МВП) разом з
управлінням житлово-комунального господарства (УЖКГ) продовжити збір та
узагальнення пропозицій від будинкових комітетів, кооперативів, товариств
співвласників, мережі шкіл, громадських організацій щодо вирішення їх проблем
через реалізацію МПВСР. Разом з Дорадчим комітетом з питань сталого розвитку
у листопаді цього року внести відповідний проект рішення на засідання
виконавчого комітету міської ради.
4. Дорадчому комітету з питань сталого розвитку розробити механізм проходження
коштів співфінансування, тендерного відбору підрядників та технічного нагляду
при реалізації проектів МПВСР.
5. Організацію виконання даної резолюції покласти на Дорадчий комітет з питань
сталого розвитку МРСР.

Голова Форуму

Ю. Торгун

Секретар Форуму

П. Вахнюк

“Затверджено”
Форумом Муніципальної ради
зі сталого розвитку
Протокол №1 від 11. 07. 06р.
ПОЛОЖЕННЯ
про Муніципальну раду зі сталого розвитку
м. Рівного
І. Загальні положення
1.1 До складу Муніципальної ради зі сталого розвитку (далі МРСР) можуть входити:
міський голова, окремі його заступники, інші представники міської влади,
муніципальний координатор, голови мережі шкіл, НГО, ОЖР та бізнесових структур,
представники навчальних закладів та громадяни міста, які беруть участь у впровадженні
принципів сталого розвитку.
1.2 Для досягнення своєї мети та завдань МРСР взаємодіє з обласною державною
адміністрацією, з іншими громадськими та житловими об’єднаннями, фондами,
підприємствами та організаціями різних форм власності, які не входять в МРСР.
1.3 Місце знаходження Секретаріату МРСР: м. Рівне, вул. Поштова, 2 (к. 17)
1.4 Територія діяльності: м. Рівне.
ІІ. Мета МРСР
2.1 Основною метою діяльності МРСР є сприяння реалізації проектів ПРООН
Муніципальної програми врядування та сталого розвитку в м. Рівному, створення умов
для реалізації принципів сталого розвитку в місті та більш активного залучення усіх
верств населення, представників навчальних закладів, НГО та бізнесових структур до
діалогу з органами місцевої влади, вироблення прозорих та ефективних механізмів
планування на місцевому рівні та залучення громадян до управління.
ІІІ. Завдання МРСР
3.1 Слугування в якості бази для обміну досвідом в реалізації проектів ПРООН.
3.2 Визначення проблем та можливостей, пов’язаних із впровадженням стратегії сталого
розвитку/ цілей розвитку тисячоліття в муніципалітеті.
3.3 Дослідження варіантів політики щодо просування спільного врядування та
громадсько-приватного партнерства для покращення якості життя людей в
муніципалітеті.
3.4 Лобіювання серед різних дійових осіб на місцевому/ обласному/національному рівнях
наболілих питань для визначення спільних варіантів стратегії.
3.5 Вивчення майбутніх напрямків діяльності для впровадження засад сталого розвитку
та узгодження плану діяльності з іншими виконавцями на обласному/муніципальному
рівні.
3.6 Управління Муніципальним фондом сталого розвитку (далі МФСР) по мірі його
заснування.
IV. Повноваження МРСР
4.1 МРСР у межах своєї дії:
- представляє інтереси жителів міста з питань сталого розвитку, реалізації проектів
ПРООН в міській раді, її виконавчому комітеті;
- сприяє дотриманню положень Конституції та законів України, реалізації актів
Президента України й органів виконавчої влади, рішень міської ради, виконкому,
розпоряджень міського голови, рекомендацій ПРООН щодо питань сталого розвитку;

- розробляє пропозиції для покращення законодавчих і регуляторних умов реалізації
спільних проектів зі сталого розвитку;
- вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів програм соціальноекономічного розвитку міста та проектів міського бюджету з питань сталого розвитку;
- обирає Дорадчий комітет та пропонує міському голові затвердити його, заслуховує звіт
про його діяльність, узагальнює досвід та виробляє рекомендації для покращення
реалізації проектів Муніципальної програми врядування та сталого розвитку.
4.3 Міська рада має право додатково поділяти частину своїх повноважень
МРСР з
питань сталого розвитку.
V.
Організація діяльності МРСР
Матеріально-технічне забезпечення та витрати пов’язані з діяльністю МРСР, його
виконавчого органу – Дорадчого комітету з питань сталого розвитку здійснюється у
відповідності з використанням грантової підтримки ПРООН/МПВСР, інших проектів та
бюджетних коштів.
Для організації діяльності МРСР обирає та пропонує виконавчий орган – Дорадчий комітет з
питань сталого розвитку. До складу Дорадчого комітету з питань сталого розвитку входять
представники виконавчого комітету, МВП, керівники ОЖР, представники НГО, мереж,
асоціацій. Секретаріатом МРСР виступає Муніципальний відділ підтримки проектів.
Дорадчий комітет з питань сталого розвитку:
– Розглядає питання і вносить пропозиції на сесію міської ради, засідання виконавчого
комітету з питань відбору, співфінансування проектів, здійснює контроль за
проходженням коштів, організацію тендерів на виконання підрядних робіт,
організовує моніторинг реалізації проектів.
– Представляє МРСР у відносинах з фізичними і юридичними особами, співпрацює з
ЗМІ при проведенні інформаційних заходів.
– Організовує не рідше як два рази на рік Форум МРСР та реалізовує його рішення.
– Проводить свої робочі засідання не менше одного разу на два місяці.
– Оформлення протоколів Форумів та засідань Дорадчого комітету з питань сталого
розвитку, збір пропозицій представників МРСР, розсилку інформаційних матеріалів,
переписку виконує Секретаріат МРСР.
При необхідності, для виконання завдань МРСР можуть залучатися посторонні фахівці та
інші особи які мають знання з питань сталого розвитку.
VI.
Статус МРСР
6.1 МРСР є неюридичною і неприбутковою структурою при муніципалітеті,
яка
організована з метою створення умов для реалізації принципів сталого розвитку.
6.2 МРСР не несе відповідальності за зобов’язання своїх представників.
6.3 МРСР може мати бланки, атрибутику та символіку, взірці яких затверджуються Форумом
МРСР.
6.4 Зміни та доповнення до даного Положення вносяться представниками МРСР і
розглядаються на Форумах МРСР по мірі надходження. Рішення по внесенню змін до
діючого Положення приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Форуму.

Голова Форуму

Ю. Торгун

Секретар Форуму

П. Вахнюк

ПРОТОКОЛ №1
ФОРУМУ ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ, ОСББ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,
МЕРЕЖІ ШКІЛ, БІЗНЕСОВИХ СТРУКТУР
11.07. 2006 року
Голова Форуму: Ю. Торгун
Секретар Форуму: П. Вахнюк
Присутні: 40 чол. (Список присутніх додається).
Порядок денний:
1. Відкриття Форуму та вступне слово
2. Партнерство ПРООН/МПВСР з муніципалітетом м. Рівного
3. Впровадження МПВСР у м. Рівному
4. Розвиток місцевого самоврядування
5. Актуальність поширення досвіду Програми в межах області
6. Розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
7. Прийняття резолюції Форуму
СЛУХАЛИ:
1. Із вступним словом виступив п. Ю. Торгун – секретар міської ради, відзначив важливість
співпраці з ПРООН/МПВСР для міської влади та громадськості міста.
2. Про партнерство ПРООН/МПВСР з муніципалітетом м. Рівного поінформував присутніх
міжнародний менеджер ПРООН/МПВСР п. Дж. Сах.
3. П. Вахнюк, начальник управління зовнішньоекономічної інвестиційної діяльності та
підприємництва, муніципальний координатор проекту, доповів про підсумки реалізації
Програми Розвитку ООН „Муніципальна програма врядування та сталого розвитку” в м.
Рівному. В ході доповіді було обґрунтовано необхідність утворення Муніципальної ради
зі сталого розвитку.
4. М. Захарук - голова постійної депутатської комісії з питань економічного розвитку,
промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва ознайомив з розвитком
місцевого самоврядування та зазначив переваги створення Муніципальної ради зі сталого
розвитку.
5. Про актуальність поширення досвіду Програми в межах області зазначив п. С. Черній –
заступник начальника обласного управління економіки.
6. Про участь ОСББ у реалізації Програми, про бажання громади знати плани місцевої
влади та впливати на прийняття рішень говорив п. П. Сара, який виступає ініціатором
створення Мережі житлових об’єднань.
Після обговорення проекту Положення МРСР, списку членів Муніципальної ради зі сталого
розвитку, проекту резолюції були висловлені доповнення щодо складу МРСР, а саме:
 включити у склад МРСР п. Б. Блащука – автора Програми місцевого самоврядування та
п. Р. Кашинчара – голову асоціації підприємців.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Положення про Муніципальну раду зі сталого розвитку.
2. Утворити Муніципальну раду зі сталого розвитку та затвердити склад МРСР із внесеними
доповненнями.
3. Прийняти Резолюцію Форуму без змін.
Голова Форуму

Ю. Торгун

Секретар Форуму

П. Вахнюк

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від ____________ 2009 р. № _____

ПОЛОЖЕННЯ
про Дорадчий комітет
з питань впровадження Муніципальної програми сталого розвитку на 2009 –
2012 роки
І. Загальні положення
1.1 До складу Дорадчого комітету можуть входити: міський голова, його
заступники, інші представники органів місцевого самоврядування, начальник
відділу підтримки проектів ООН, керівники громадських організацій (НГО),
об’єднань житлових районів (ОЖР) та бізнесових структур, представники
навчальних закладів та громадяни міста, які беруть участь у впровадженні
принципів сталого розвитку.
1.2 Місце знаходження секретаріату Дорадчого комітету: м. Рівне, вул. Поштова,
2 (каб. 13).
1.3 Територія діяльності: м. Рівне.
ІІ. Мета Дорадчого комітету
2.1 Основною метою діяльності Дорадчого комітету є сприяння реалізації
проектів об’єднань громадян м. Рівного, створення умов для реалізації
принципів сталого розвитку в місті та більш активного залучення усіх верств
населення, представників навчальних закладів, НГО та бізнесових структур
до діалогу з органами місцевої влади, вироблення прозорих та ефективних
механізмів планування на місцевому рівні та залучення громадян до
управління.
ІІІ. Завдання Дорадчого комітету
3.1 Проводити відбір та затвердження проектів відповідно до пріоритетів та
критеріїв відбору, згідно з Муніципальною програмою сталого розвитку на
2009 – 2012 роки.
3.2 Розглядати питання і вносити пропозиції на сесію міської ради, засідання
виконавчого комітету з питань відбору, співфінансування проектів,
здійснювати контроль за використанням коштів, організацію тендерів на
виконання підрядних робіт, організовувати моніторинг реалізації проектів.
3.3 Представляти інтереси органів місцевого самоврядування у відносинах з
фізичними та юридичними особами, співпрацювати зі ЗМІ при проведенні
інформаційних заходів щодо реалізації заходів Муніципальної програми
сталого розвитку.
3.4 Організовувати не рідше як один раз на рік Форум Муніципальної ради
сталого розвитку (МРСР) та реалізовувати його рішення.
3.5 Проводити свої робочі засідання не менше одного разу на квартал.

3.6 Вести протоколи Форумів і засідань Дорадчого комітету з питань сталого
розвитку, аналізувати, відбирати пропозиції представників МРСР, розсилати
інформаційні матеріали.
3.7 При необхідності, для виконання завдань Муніципальної програми сталого
розвитку, можуть залучатися сторонні фахівці та інші особи, компетентні в
питаннях сталого розвитку.
IV. Повноваження Дорадчого комітету
Дорадчий комітет у межах своєї діяльності:
4.1 Представляє інтереси жителів міста з питань сталого розвитку, реалізації
проектів громад в міській раді, її виконавчому комітеті.
4.2 Сприяє дотриманню положень Конституції та законів України, реалізації актів
Президента України й органів виконавчої влади, рішень міської ради,
виконкому, розпоряджень міського голови, рекомендацій ПРООН щодо
питань сталого розвитку.
4.3 Розробляє пропозиції для покращення законодавчих і регуляторних умов
реалізації спільних проектів зі сталого розвитку.
4.4. Вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів програм соціальноекономічного розвитку міста та проектів міського бюджету з питань сталого
розвитку.
4.5 Узагальнює досвід та виробляє рекомендації для покращення реалізації
проектів Муніципальної програми врядування та сталого розвитку.
V. Організація діяльності Дорадчого комітету
5.1 Матеріально-технічне забезпечення та витрати пов’язані з діяльністю
Дорадчого комітету здійснюється у відповідності з використанням грантової
підтримки ПРООН/МПВСР, інших проектів та бюджетних коштів.
5.2 Секретаріатом Дорадчого комітету виступає відділ підтримки проектів ООН.
VI. Статус Дорадчого комітету
6.1 Дорадчий комітет не є юридичною особою.
6.2 Дорадчий комітет організовано з метою створення умов для реалізації
принципів сталого розвитку.
6.3 Дорадчий комітет не несе відповідальності за зобов’язання своїх
представників.
6.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться розпорядженням
міського голови.

Керуючий справами виконкому

С. Власюк

