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№ ВІД _____ _ 

Толові Загальних Зборів 

області Саболч-Сатма р-Берег 

пану Осн.:ару Шестаку 

1шшя: Голові Самоврядування 

міста Кішварда 

пану Тібору Лелесі 

Шановний пане Шестак! 

Шановний пане Лелесі! 

.... 
Дозвольте від імені депутатського корпусу Закарпатської обласної ради 

та від себе особисто засвідчити Вам свою повагу. 

Маю честь інформувати Вас про те, що Угода про створення 

Європейського об' єднання територіального співробітництва з обмеженою 

відповідальністю ТИСА (Tisza Koгlatolt Felelossegu Eur6pai Teriileti Tarsulas, 
Tisza European Gгouping of Teпitorial Cooperation Liшited Liability) між 
Загальними зборами області Саболч-Сатмар-Берег, самоврядуванням міста 

Кішварда та Закарпатською обласною радою, а також Статут, який є 

невід'ємною частиною зазначеної Угоди, схвалений рішенням обласної 

ради №1352 від 16 жовтня 2015 року (додаєть·ся). ,,.. 
Ще раз дозвольте засвідчити Вам глибоку повагу і подяку. Щиро . . . 

сподшаємося на пшдну сшвпрацю. 

Додаток: на 1 арк. 

З глибон.:ою повагою 

Голова ради 
,,....._ 

~,,-- ~-:сс:сс·~~::~-~~~ 

Ю.Євчак, + 38-050-538-10-40 
і. і evcsak@gmail.com 

Володимир Чубірко 
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Двадцять третя сесія VI скликання 
Р ІШ ЕННЯ 

м. Ужгород 

Про Європейське об'єднання 

територіального співробітництва з 

обмеженою відповідальністю ТИСА 

Мо ·1-·3.г,:; 
J"~ J -~ 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, Закону України «Про транскордонне співробітництво», Протоколу 

№ 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво 
між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань 

єврорегіонального співробітництва (ОЄС), ратифікованого Законом України від 

16.05.2012 № 4704-VI, Угоди між Угорською Республікою та Україною про 
транскордонне співробітництво від 11.11.1997 обласна рада в и р і ш и л а: 

1. Схвалити У году про створення Європейського об' єднання 

територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА (Tisza 
Korlatolt FelelOssegu Eur6pai Teгiileti Tarsulas, Tisza European Grouping of 

' ~ 

Teпitorial Cooperation Limited Liability) між Загальними зборами області 

Саболч-Сатмар-Берег, самоврядуванням міста Кішварда та Закарпатською 

обласною радою, а також Статут, який є невід'ємною частиною зазначеної 

Угоди (додаються). 

2. Доручити голові обласної ради представляти інтереси Закарпатської 
обласної ради, як члена-засновника Європейського об'єднання територіального 

співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА, у тому числі 
здійснювати усі необхідні організаційно-правові заходи щодо укладення Угоди 

про створення Європейського об 'єднання територіального співробітництва з 

обмеженою відповідальністю ТИСА та інші дії, що випливають з умов УгодJІ і 

Статуту, з усіма правами, наданими стороні відповідно до вимог чинного 

законодавства обох країн. 

3. Обласній раді забезпечити відповідно до умов Угоди та Статуту сплату 
членських внесків до Європейського об'єднання територіального 

співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА з метою забезпечення 

його діяльності. 

4. Кон~QJНFЗа~J::ІКОнанням цього рішення покласти на голову обласної 
ради (ЧyбiJt~~Ji.-B-:)°-J~vnp~~iйнy комісію обласної ради питань транскордонного 
співробітІf,fіµ'Р{а, розвиt*~\урИзму та рекреації (Кічковський М. М.). 
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В. Чубірко 


