
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХVІ сесія 

(V засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 травня 2019 року          № 1328 

 

Про надання дозволу на укладення договору на 

співфінансування капітального ремонту 

автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – 

Кропивницький – Знам'янка, в межах Бережанської 

міської ради (по вулицях Тернопільська, Степана 

Бандери, Рогатинська) 

 

Керуючись ст.. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва, на підставі власних повноважень, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Делегувати повноваження замовника та визнати одержувачем коштів та 

відповідальним за їх використання, з капітального ремонту комунікацій та 

інших об’єктів дорожньої інфраструктури, ділянки автомобільної дороги 

М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, в межах 

Бережанської міської ради (по вулицях Тернопільська, Степана Бандери, 

Рогатинська), - Службу автомобільних доріг у Тернопільській області. 

2. Затвердити проект Договору між Бережанською міською радою та 

Службою автомобільних доріг у Тернопільській області на 

співфінансування для проведення Службою автомобільних доріг 

капітального ремонту комунікацій та інших об’єктів дорожньої 

інфраструктури автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – 

Кропивницький – Знам'янка, в межах Бережанської міської ради (по 

вулицях Тернопільська, Степана Бандери, Рогатинська) (додається). 

3. Надати дозвіл міському голові Музичці Володимиру Ярославовичу, на 

укладення договору на співфінансування проведення капітального ремонту 

комунікацій та інших об’єктів дорожньої інфраструктури, ділянки 

автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 



Знам'янка, в межах Бережанської міської ради (по вулицях Тернопільська, 

Степана Бандери, Рогатинська) з Службою автомобільних доріг у 

Тернопільській області при умові надання в міську раду Актів приймання 

виконаних будівельних робіт (форма№КБ-3) (підпункт 2.4.3. Договору про 

співфінансування №18 від 05.03.2018 року). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 

Додаток  

до рішення сесії міської 

ради № 1328 

від 30 травня 2019 року 

 

 

ДОГОВІР № 

про співфінансування 
 

м. Бережани         «___» ___________ 2019 р. 

   

РОЗПОРЯДНИК: Бережанська міська рада, в особі міського голови 

Музички Володимира Ярославовича, який діє на підставі Закону України “ Про 

місцеве самоврядування” з одного боку 

ОДЕРЖУВАЧ: Служба автомобільних доріг у Тернопільській області, в 

особі начальника Юлика Богдана Івановича, що діє на підставі Положення, з 

другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – 

«Сторона», досягли згоди щодо врегулювання усіх майнових та організаційних 

аспектів на нижченаведених умовах і уклали цей Договір про наступне:  

1. Предмет договору 
1.1. Розпорядник відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України делегує, а 

Одержувач бере на себе функції Замовника щодо капітального ремонту 

комунікацій та інших об’єктів дорожньої інфраструктури автомобільної 

дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, в межах 

Бережанської міської ради ( на вулицях Тернопільська, Степана Бандери, 

Рогатинська) (далі по тексту – Об’єкт), укладання відповідного договору та 

контролю за його виконанням на Об’єкті.  

1.2. Розпорядник надає бюджетні кошти Одержувачу на умовах 

співфінансування із зарахуванням на рахунок Одержувача у розмірі 1 010 

000 грн.(Один мільйон десять тисяч грн.). 

1.3. Строк реалізації проекту (виконання робіт) становить: до 01.09.2019 року.  

1.4. У разі невикористання бюджетних коштів протягом періоду зазначеного в 

п. 1.3. даного договору залишок коштів списується в безакцептному 

порядку до відповідного бюджету в порядку, встановленому Державним 

казначейством України, але не більше суми, яка отримана з бюджету на 

виконання договірних зобов’язань за цим Договором. 

 

2. Права та обов’язки сторін 
2.1. Розпорядник має право: 

2.1.1. В будь-який момент вимагати надання від Одержувача інформації 

щодо виконавця послуг, використання коштів, ходу надання послуг, 

виконання робіт, придбання матеріалів та обладнання. 



2.1.2. Самостійно або через уповноважену особу в будь-який момент 

провести експертизу виконаних робіт на Об’єкті.  

2.1.3. Розірвати Договір у разі невиконання Одержувачем умов цього 

Договору, попередивши про це Одержувача за 10 календарних днів. 

При цьому виплачена сума коштів в повному обсязі підлягає 

поверненню до бюджету на підставі письмової вимоги Розпорядника, 

а цей Договір вважається розірваним. В іншому випадку таке 

повернення здійснюється на підставі акта уповноваженого органу або 

в судовому порядку. 

2.2. Розпорядник зобов’язаний: 

2.2.1. Перерахувати до 01.09.2019 року кошти в сумі, що зазначені в 

пункті 1.2 цього договору. 

2.2.2. Перераховувати кошти в межах річних бюджетних призначень 

відповідно до плану використання бюджетних коштів та 

зареєстрованих зобов’язань в Управлінні Державної казначейської 

служби України у Тернопільській області. 

2.3. Одержувач має право: 

2.3.1. Використовувати надані кошти для оплати послуг згідно з 

укладеними договорами щодо капітального ремонту комунікацій та 

інших об’єктів дорожньої інфраструктури автомобільної дороги М-12 

- Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, в межах 

Бережанської міської ради (по вулицях Тернопільська, Степана 

Бандери, Рогатинська). 

2.4. Одержувач зобов’язаний: 

2.4.1. Здійснювати відрахування на утримання служби замовника згідно з 

законодавством та відповідно до плану використання бюджетних 

коштів. 

2.4.2. Забезпечити здійснення процедури закупівлю послуг відповідно до 

вимог чинного законодавства, зокрема відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі». 

2.4.3. Надати на вимогу Розпорядника копії «Актів приймання виконаних 

будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідок про вартість 

виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3)  

2.4.4. Забезпечити цільове, своєчасне і ефективне використання коштів. 

2.4.5. Забезпечити здійснення авторського та технічного нагляду. 

2.4.6. Невикористані кошти повернути на рахунок Головного 

розпорядника коштів до 01 вересня 2019 року. 

 

3. Термін дії договору і порядок внесення змін. 
3.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 

01 вересня 2019 року. 

3.2. Зміни і доповнення до Договору вносяться шляхом укладання додаткових 

угод, які є його невід’ємною частиною і мають однакову юридичну силу, 

якщо вони підписані уповноваженими на те особами Сторін. 

3.3. Умови договору можуть бути змінені за спільною згодою Сторін .  



3.4. Зміна та розірвання договору в односторонньому порядку не допускається. 

 

4. Відповідальність сторін 
4.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, 

передбачену законодавством України та умовами цього Договору. 

4.2. Одержувач несе відповідальність за прийняте рішення про попередню 

оплату послуг за бюджетні кошти, за цільове використання, вжиття заходів 

щодо недопущення простроченої дебіторської заборгованості. 

4.3. Сторони повністю або частково звільняються від виконання зобов'язань по 

Договору у випадках, коли виконання стає не можливим внаслідок дії 

обставин непереборної сили, які виникли після підписання Договору, а 

саме: повінь, пожежа, аварії при виключенні тепла та енергопостачання, 

прийняття органами влади і управління нормативних актів, які не дали 

можливості сторонам виконати умови контракту. 

4.4. На період дії обставин форс-мажору терміни виконання робіт, передбачені 

даним Договором, продовжуються на відповідний період. 

4.5. Форс-мажорні обставини підтверджуються довідкою, виданою Торгово-

промисловою палатою України. 

4.6. Сторони не можуть нести відповідальність за наслідки, зумовлені 

обставинами непереборної сили. Сторона, яка не має можливості виконати 

свої обов'язки із-за цих обставин, повинна повідомити другу сторону 

протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення обставин 

непереборної сили. 

4.7. Несвоєчасне повідомлення про наявність обставин непереборної сили, які 

перешкоджають виконанню договірних зобов’язань, не звільняє відповідну 

Сторону від відповідальності. 

 

5. Вирішення спорів 
5.1. У випадку виникнення спорів між сторонами, що стосуються виконання 

зобов’язань цього Договору, сторони вживають заходи щодо їх 

врегулювання шляхом переговорів. 

5.2. У випадку, коли сторони не дійшли згоди зі спірних питань шляхом 

переговорів, спір підлягає вирішенню у судовому порядку згідно з чинним 

законодавством України. 

 

6. Особливі умови 
6.1. Даний договір складений у двох примірниках. Кожен примірник має 

однакову юридичну силу.   

6.2. Фінансові зобов’язання за бюджетними коштами беруться Одержувачем 

після надходження відповідних коштів на його рахунок. 

6.3. Операції з бюджетними коштами здійснюються в межах встановлених 

обсягів видатків відповідно до встановленого законодавством порядку. 



6.4. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних 

коштів, а також контроль за їх своєчасним та цільовим витрачанням 

здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

6.5. Розпорядник не несе відповідальності за цим Договором у разі відсутності 

належного фінансування. 

6.6. Розпорядник не несе відповідальності за цим Договором у разі списання 

коштів згідно з пунктом 1.4. цього Договору.  

6.7. У всьому, що не передбачене даним Договором, Сторони керуються 

чинним законодавством України, яке регулює відносини в даній сфері 

діяльності. 

6.8. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і обов'язки за даним 

Договором третій Стороні без письмової згоди на це другої сторони по 

цьому Договору. 

6.9. Сторони письмово повідомляють протягом 3 (трьох) робочих днів одна 

одну про зміну юридичної адреси і банківських реквізитів. 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: 
СТОРОНА 1 

Бережанська міська рада 

Тернопільській області 

47500, Тернопільська обл., 

вул. Банкова, 3, м. Бережани 

р/р 

 

МФО 

код 04058491 

Міський голова ________ Музичка В. Я. 

СТОРОНА 2 

Служба автомобільних доріг у 

Тернопільській області 

46001, м. Тернопіль,  

вул. О. Кульчицької, 8,  

р/р  

 

МФО  

код 25887079  

Начальник______________ Юлик Б. І.  

 

 


