
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною радою  
та Волинською обласною радою 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
поглиблення, розширення та зміцнення міжрегіонального співробітництва, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

 Затвердити Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною 
радою та Волинською обласною радою, що додається на 3 аркушах.  
 

 

 

       ГОЛОВА 
ОБЛАСНОЇ РАДИ   О. БІЛЕНЬКИЙ 



 

ВОЛИНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА                                    

майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, 
тел. (0332) 778 300, факс (0332) 778 319 
mail: post@volynrada.gov.ua, volynrada.gov.ua 

код ЄДРПОУ 00022444 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  

тел. (0532) 50-15-56, факс (0532) 56-21-00 
 mail: info@oblrada-pl.gov.ua, oblrada-pl.gov.ua 

код ЄДРПОУ 22530614 

 

 

МЕМОРАНДУМ 

про міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною радою та 

Волинською обласною радою 

  

Полтавська обласна рада в особі голови обласної ради Біленького 

Олександра Юрійовича, який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

Волинська обласна рада в особі голови обласної ради Недопада Григорія 

Вікторовича, який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 

(далі – Сторони), враховуючи взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні, 

зміцненні та розширенні економічного, науково-технічного і культурного 

співробітництва, керуючись принципами рівноправності та взаємної вигоди, 

уклали цей Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Полтавською 

обласною радою та Волинською обласною радою (далі – Меморандум) та 

домовилися про таке: 

 

Стаття 1 

 Сторони здійснюють співпрацю на принципах взаємоповаги, 

рівноправності і взаємної вигоди з метою створення сприятливих умов для 

розвитку міжрегіонального співробітництва у сфері розвитку територіальних 

громад та реформування місцевого самоврядування, соціально-економічних та 

гуманітарних сферах. 

Стаття 2 

 Сторони розвивають співробітництво в таких галузях: 

 – розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади; 

 – екології та охорони навколишнього природного середовища; 

 – освіти, науки, культури та охорони здоров’я; 

 – розвитку фізичної культури та спорту; 

 – інвестицій та розвитку ділової активності, у тому числі з питань 

спільного залучення міжнародної технічної допомоги. 
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Стаття 3 

 Сторони домовилися спільно здійснювати заходи щодо координації дій, 

спрямованих на зростання соціально-економічного потенціалу громад Сторін; 

організації проведення спільних заходів: конференцій, семінарів, виставок, 

робочих зустрічей та інших заходів, в тому числі міжнародних, спрямованих на 

вирішення питань, що становлять взаємний інтерес Сторін; здійснювати обмін 

інформацією щодо досвіду успішного виконання повноважень органами 

місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад. 

  

 

Стаття 4 

 Сторони сприяють установленню зв’язків між органами місцевого 

самоврядування Полтавської та Волинської областей в умовах децентралізації 

влади з метою обміну досвідом, виявлення пріоритетів у розвитку 

міжрегіональних зв’язків, забезпечення умов для плідної співпраці, об’єднання 

зусиль і координації дій під час розв’язання спільних проблем.  

 

Стаття 5 

 Сторони вирішили спільно проводити моніторинг проєктів і програм, що 

реалізуються в регіонах з метою прийняття участі та запровадження нових 

методів роботи в органах місцевого самоврядування; ініціювати та розробляти 

спільні проєкти, програми та заходи, метою яких є підвищення соціально-

економічного розвитку територіальних громад сторін. 

 

Стаття 6 

 Сторони вживають спільних заходів у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, охорони довкілля та екологічної безпеки, 

раціонального використання та відновлення природних ресурсів. 

 

Стаття 7 

 Сторони надають взаємну допомогу в організації наукових конференцій, 

семінарів, робочих зустрічей; заохочують обмін науковими та науково-

педагогічними кадрами; сприяють розвитку співробітництва та прямих контактів 

між закладами культури, усебічній співпраці з питань культурно-освітньої 

роботи та творчої самодіяльності. 

 

Стаття 8 

 Сторони у сфері фізичної культури та спорту співпрацюють шляхом 

проведення спортивних змагань, сприяють установленню та зміцненню ділових 

зв’язків між спортивними асоціаціями та федераціями. 

 Сторони у сфері туризму співпрацюють у напрямку створення 

максимально сприятливих умов для розвитку і зміцнення співпраці, заохоченні 

обміну туристськими групами та делегаціями, сприянню ділових зв’язків між 

туристськими організаціями. 

 

Стаття 9 

Сторони здійснюють реалізацію спільних міжрегіональних проєктів; 

координацію спільних зусиль для залучення технічної допомоги, що спрямована  



 

 

на підвищення якості життя громадян, створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій. 

Стаття 10 

 Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

та діє до моменту досягнення спільних цілей та домовленостей в зазначених 

сферах. 

 Дія Меморандуму автоматично продовжується на кожен наступний рік, 

якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за два місяці до закінчення відповідного 

періоду не заявить шляхом надсилання письмового повідомлення іншій Стороні 

про свій намір припинити дію цього Меморандуму. 

 З метою реалізації положень даного Меморандуму Сторони можуть 

укладати угоди щодо різноманітних напрямків співпраці відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

Меморандум укладається в двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 

До Меморандуму можуть долучатися інші обласні ради. 

Меморандум підписано 11 лютого 2021 року в місті Луцьк у двох 

автентичних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.  

Усі примірники мають однакову юридичну силу. 

 

 

 

Голова           Голова  

 Волинської обласної ради        Полтавської обласної ради 

 

 

  _____ Г. НЕДОПАД            О. БІЛЕНЬКИЙ 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Меморандум про міжрегіональну співпрацю між 

Полтавською обласною радою та Волинською обласною радою 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради.  

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: поглиблення, розширення та зміцнення міжрегіонального 

співробітництва. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено виконавчим апаратом обласної ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Взаємна зацікавленість у подальшому поглибленні, зміцненні та 

розширенні економічного, науково – технічного і культурного співробітництва 

між Полтавською та Волинською обласними радами. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається затвердити Меморандум про 

міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною радою та Волинською 

обласною радою. 

 

4. Правові аспекти 

 

 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованого проєкту рішення обласної ради не потребує 

фінансових витрат. 

 

6.  Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування заінтересованих сторін. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 
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8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення «Про Меморандум про міжрегіональну співпрацю 

між Полтавською обласною радою та Волинською обласною радою» створить 

сприятливі умови для поглиблення, зміцнення та розширення економічного, 

науково – технічного і культурного співробітництва між Полтавською та 

Волинською обласними радами 

 

 

 

Заступник керівника апарату- 

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради       Т. ПАУТОВА 

 


