
 
Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 липня 2020 року         № 1763 

 

Про надання дозволу на укладення договору про 

делегування функцій замовника для 

співфінансування об’єкту будівництва 

 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, та заслухавши інформацію начальника 

фінансово-економічного відділу міської ради, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Делегувати повноваження замовника та визнати Уповноваженим 

замовником з будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу та 

допоміжних приміщень «Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Бережанської міської ради Тернопільської області» по вул. 

Садова 5 в м. Бережани Тернопільської області» - Управління 

капітального будівництва Тернопільської обласної державної 

адміністрації.  

2. Надати дозвіл міському голові Музичці Володимиру Ярославовичу, на 

укладення договору на делегування функцій замовника для реалізації 

проекту із будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу та 

допоміжних приміщень «Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Бережанської міської ради Тернопільської області» по вул. 

Садова 5 в м. Бережани Тернопільської області» з Управлінням 

капітального будівництва Тернопільської обласної державної 

адміністрації.  

3. Затвердити проект Договору між Бережанською міською радою та 

Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної 

державної адміністрації на делегування функцій замовника для 

реалізації проекту із будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу 



та допоміжних приміщень «Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Бережанської міської ради Тернопільської області» по вул. 

Садова, 5 в м. Бережани Тернопільської області» (додається).  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 



 

Додаток  

до рішення сесії міської ради  

№ 1763 від 30 липня 2020 року  

 
ДОГОВІР 

на делегування функцій замовника 

„ ___” __________ 2020 р.  

 

Бережанська міська рада, в особі міського голови МУЗИЧКИ Володимира 

Ярославовича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" надалі „Замовник”, з однієї сторони, та Управління капітального будівництва 

Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі т.в.о. начальника управління 

БІЛОВУС Ганни Петрівни, що діє на підставі Положення про управління, надалі – 

„Уповноважений замовника”, з другої сторони, разом іменовані „Сторони”, склали 

договір про делегування функцій замовника, надалі - „Договір” про наступне:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Замовник відповідно до законів України "Про Державний бюджет України на 2020 

рік" та "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII (у новій редакції згідно Закону 

України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших 

законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19.04.2020 

№114-ІХ), постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 100 (із змінами) 

"Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», рішення сесії №_____, 

а Уповноважений замовника бере на себе функції замовника щодо закупівель товарів, 

робіт та послуг, укладання відповідних договорів та контролю за їх виконанням для 

реалізації проекту із будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу та допоміжних 

приміщень «Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Бережанської 

міської ради Тернопільської області» по вул. Садова 5 в м.Бережани Тернопільської 

області».  

Замовник на умовах, визначених цим Договором, надає Уповноваженому замовника 

повноваження на реалізацію функцій Замовника.  

1.2. Строк реалізації Проекту – до 31 грудня 2020 року.  

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН 

2.1. Уповноважений замовника в установлений Замовником строк подає документи, 

необхідні для включення Уповноваженого замовника до мережі установ та організацій, які 

отримують кошти з Державного бюджету.  

2.2. Уповноважений замовника для реалізації Проекту:  

1) забезпечує здійснення процедури закупівель товарів (обладнання), робіт та послуг з 

реалізації Проекту відповідно до вимог законодавства, зокрема Закону України «Про 

публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (у новій редакції згідно Закону України «Про 

внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих 

актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19.04.2020 №114-ІХ) та 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 N 668 (зі змінами) "Про 

затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному 

будівництві";  

2) укладає договори на здійснення підрядних робіт з реалізації Проекту, розроблення 

проектно-кошторисної документації, закупівлю обладнання та матеріалів, пов'язані з цим 

послуги та роботи;  



3) здійснює перевірки та приймання облікових документів при проведенні підрядних робіт 

з реалізації Проекту (типові форми N КБ-2в, N КБ-3), поданих підрядними організаціями 

при виконанні підрядних робіт, поставлену продукцію, надані послуги;  

4) забезпечує здійснення авторського нагляду;  

5) забезпечує відповідно до законодавства України прийняття об'єктів в експлуатацію;  

6) веде облік виконаних робіт та здійснює контроль за витрачанням кошторисного ліміту 

по відповідній структурі підрядних робіт з упровадження Проекту;  

7) здійснює у встановленому порядку оплату робіт на підставі прийнятих "Актів 

виконаних підрядних робіт" (типова форма N КВ-2в) та "Довідки про вартість виконаних 

підрядних робіт" (типова форма N КБ-3), закупівлю матеріалів та обладнання;  

8) веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік;  

9) забезпечує цільове використання бюджетних коштів;  

10) подає щомісячну та щоквартальну фінансову звітність про використання бюджетних 

коштів відповідно до чинного законодавства.  

2.3. Уповноважений замовника самостійно або через уповноважену особу забезпечує 

здійснення в установленому законодавством порядку технічного нагляду за виконанням 

будівництва (реконструкції) об'єктів за рахунок бюджетних коштів.  

2.4. Уповноважений замовника зобов'язаний в будь-який момент на вимогу Замовника 

надавати інформацію стосовно ходу виконання робіт, придбання матеріалів та 

обладнання.  

2.5. Замовник зобов’язаний надати Уповноваженому замовника усі документи, необхідні 

для належного виконання обов’язків за цим Договором.  

2.6. Замовник має право розірвати Договір у разі невиконання Уповноваженим замовника 

умов цього Договору, попередивши про це Уповноваженого замовника за 10 календарних 

днів. При цьому виплачена сума коштів не підлягає поверненню.  

2.7. Замовник має право контролювати хід виконання робіт Уповноваженим замовника за 

цим Договором.  

2.8. Після введення до експлуатації об’єкта Замовник зобов’язаний прийняти на свій 

баланс переданий йому Уповноваженим замовника об’єкт.  

2.9. Замовник та Уповноважений замовника повинні дотримуватися конфіденційності 

інформації, отриманої однією Стороною від іншої і не розголошувати її третім особам. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

3.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену 

законодавством України та умовами цього Договору.  

3.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору у разі 

настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити і які 

перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх зобов'язань за цим Договором.  

3.3. Несвоєчасне повідомлення про наявність обставин непереборної сили, які 

перешкоджають виконанню договірних зобов'язань, не звільняє відповідну Сторону від 

відповідальності.  

 

4. ІНШІ УМОВИ 

4.1. Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного 

виконання ними своїх зобов'язань, але не пізніше 31 грудня 2020 року.  

4.2. Зміни або доповнення до цього Договору оформлюються додатковою угодою, що є 

невід'ємною частиною цього Договору.  

4.3. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.  

 

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Замовник  Уповноважений замовника  

Бережанська міська рада Управління капітального будівництва 



Тернопільської обласної державної 

адміністрації 

47500; Тернопільська обл.,  

м. Бережани, вул. Банкова, 3 

тел. (03548) 21416 

 

Код за ЄДРПОУ 04058491 

46021 м. Тернопіль,  

вул. Грушевського, 8 

тел. (0352) 522093,  

тел./факс (0352) 250848 

Код за ЄДРПОУ 04014074 

 

Міський голова  

 

 

 

_______________ В.Я.МУЗИЧКА 

М. п. 

Т.в.о. начальника управління капітального 

будівництва Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

  

_______________ Г.П.БІЛОВУС 

М. п. 

 

 

 

 

 


