Шановні Колеги!
В Херсонській області, відповідно до Постанови КМУ № 258 від 11.04.16 року та Розпорядження Голови
Херсонської обласної адміністрації №995 від 23.12.2016 р. розпочато процес створення Агентства
регіонального розвитку Херсонської області.
У громадської спільноти, яка займається питаннями регіонального розвитку, є можливість долучитися до
створення і діяльності Агентства, тим самим, отримати можливість разом з іншими партнерами соціальноекономічного розвитку органами влади, бізнесу, науки взяти відповідальність за розвиток регіону і
реалізацію Стратегії розвитку Херсонської області.
З метою забезпечення участі фахового громадського сектору Херсонської області в заснуванні Агентства
і його діяльності пропонується наступний порядок: фахові громадські об’єднання укладають між собою
Договір про співпрацю з питань регіонального розвитку, який є відкритим у часі, і до нього можуть
приєднуватися додатково громадські об’єднання. За цим Договором громадські об’єднання делегують
одну представницьку громадську організацію, яка від усіх учасників Договору прийме участь у заснуванні
Агентства. Учасники Договору оберуть і 2-х членів для представництва у Наглядовій раді Агентства.
Представницька громадська організація і члени Наглядової ради, відповідно до Договору на ротаційній
основі будуть представляти бачення і напрямки громадського сектору у питаннях регіонального розвитку і
їх реалізації Агентством.
Об’єднання наших зусиль і ресурсів є рушійною силою в питаннях соціально-економічного розвитку нашої
області.
Запрошуємо Вас долучитися до спільної роботи та підписання Договору про співпрацю з питань
регіонального розвитку!
У додаток до цього Звернення надаємо:
1. Проект Договору про співпрацю громадських об’єднань з питань регіонального розвитку
2. Типове положення про Агентство регіонального розвитку (яке буде доопрацьовуватися Робочої
групою зі створення Агентства і потенційними засновниками )
3. Коротку презентацію Агентства
4. Опис АРР у регіональному розвитку
5. Концептуальний можливий перелік послуг Агентства
Щодо Вашої зацікавленості в приєднанні до числа підписантів Договору про співпрацю громадських
об’єднань з питань регіонального розвитку просимо повідомити не пізніше 22 березня 2017 року членів
Робочої групи, пана Павла Ярмія та пані Валентну Івановскі: director@arr.ks.ua та valentay77@gmail.com

З повагою,
Члени Робочої групи зі створення Агентства:
Павло Ярмій – Голова Правління ГО «Агенція Регіонального Розвитку Таврійського об'єднання
територіальних громад»
Валентина Івановськи – Заступник Голови правління ГО «Розвиток»
Гінкул Андрій – Голова Правління «Центр Реформ та місцевого розвитку»

