
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVIII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

26 грудня    2022 року                        м. Бережани                                     №1000 

 

Про погодження проекту договору про спільну діяльність  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету та 

фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму,  з метою укладення договору 

про спільну діяльність  між Бережанською міською та Нараївською сільською 

радами, враховуючи «Програму надання адресної грошової допомоги жителям 

с. Павлів Нараївської сільської ради Тернопільського району Тернопільської 

області на 2021-2023 роки» зі змінами, затвердженої рішенням II сесії міської 

ради VІІI скликання від 21.12.2020 р. №33,  сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект договору про спільну діяльність між Бережанською 

міською радою та Нараївською сільською радою,  відповідно до додатку 1 

(додається). 

2.  Надати дозвіл міському голові  БОРТНИКУ Ростиславу на підписання 

договору про спільну діяльність з Нараївською сільською радою. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови  згідно з розподілом обов’язків та постійну комісію міської ради 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. 

 
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Ростислав БОРТНИК 



                                                                                       Додаток №1 

до рішення сесії міської ради 

№1000 від 26.12.2022р.  

 

ДОГОВІР  

про спільну діяльність № _____  

  

 від «___» «___________» 20__ р.          м. Бережани  
  

Бережанська міська рада,  в особі міського голови  Бортника Ростислава 

Богдановича, надалі іменується «Сторона 1», з одного боку та Нараївська сільська 

рада, в особі сільського голови Здебського Євгена Григоровича, надалі іменується 

«Сторона 2», з іншого боку, які разом іменуються Сторони, що діють на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення сесії 

Бережанської міської ради № ___ від  ___.___.20___ року, рішення Нараївської 

сільської ради № 1446 від 23.12.2022 року  та в результаті досягнених домовленостей з 

жителями громади села Павлів Нараївської сільської ради, уклали цей договір про 

наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Сторони дійшли згоди про об’єднання своїх матеріальних, фінансових, 

технічних, управлінських та інших ресурсів для здійснення спільної діяльності 

спрямованої на досягнення спільної мети щодо приведення діючого несанкціонованого 

сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» поблизу с. Павлів Нараївської сільської ради  за 

межами населеного пункту до вимог чинного законодавства України, зокрема 

проведення рекультивації сміттєзвалища.  

1.2. Покращення соціально-економічного розвитку с. Павлів та оздоровлення їх 

жителів у зв’язку із здійсненням спільної діяльності щодо приведення 

несанкціонованого сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» поблизу с. Павлів Нараївської 

сільської ради до вимог чинного законодавства України   

1.3. Згідно умов цього Договору спільна діяльність повинна здійснюватися 

Сторонами на підставі принципів законності, чесності та добросовісності.  

 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

  Бережанська міська рада зобов’язується:  

 передбачити в міському бюджеті на 2023 р. кошти для надання фінансової 

підтримки у вигляді «Іншої субвенції» на соціально-економічний розвиток с. Павлів та   

с. Куряни Нараївської сільської ради у розмірі 150,0 тис. грн., виплату здійснити  

протягом I півріччя 2023 року;  

 передбачити в міському бюджеті  на 2023 рік  та виплачувати щоквартально 

кошти  у відповідності до Програми надання адресної грошової допомоги жителям          

с. Павлів Нараївської сільської  ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії 

міської ради   від 21.12.2020 року № 29; 

  брати участь у організації виконання робіт із залученням спеціалізованої 

техніки з метою збереження території сміттєзвалища поблизу с. Павлів у належному 

санітарно-екологічному стані;  



 на вимогу Сторони 2 невідкладно надавати інформацію про перебіг виконання 

умов цього Договору.  

 Нараївська сільська рада зобов’язується:  

 прийняти фінансову підтримку, надану Бережанською міською радою та 

використовувати її відповідно до умов Договору – для забезпечення соціально-

економічного розвитку с. Павлів та с. Куряни;  

 сприяти у досягненні спільної мети, визначеної пунктом 1.1. даного договору;  

 не чинити перешкод при заїзді спеціалізованої техніки на територію 

сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» та складуванні твердих побутових відходів ;  

 здійснювати контроль за виконанням робіт, передбачених цим Договором.  

 Сторони дійшли згоди, що усі фінансові витрати, які виникають при виконанні 

цього Договору, несе Сторона 1.  

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

3.1.  Невиконання або неналежне виконання у вказані терміни Сторонами умов 

цього договору є підставою для розірвання цього Договору в односторонньому 

порядку, з дотриманням порядку визначеного п. 4.4. даного договору.  

3.2. Сторони за даним Договором несуть відповідальність, визначену чинним 

законодавством України та цим Договором.  

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

4.1.  Договір укладено на 12 місяців з дня підписання сторонами.  

4.2. Даний  договір  затверджується  в обов’язковому порядку на сесіях 

Бережанської міської ради та Нараївської сільської ради.   

4.3. Цей договір набирає чинності з дня підписання його сторонами та діє до 

повного виконання сторонами своїх зобов’язань.  

4.4. У випадку дострокового розірвання Договору, сторона – ініціатор повинна 

попередити іншу сторону письмово, але не пізніше ніж за два місяці до моменту 

розірвання договору. Розгляд пропозиції проводиться протягом 20-ти днів з моменту 

отримання, про його результати повідомляється письмово.  

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ   

Бережанська міська рада  47500, 

м. Бережани  

вул. Банкова, 3 

р/р____________________________ 

МФО ________________________  код 

__________________________  

Міський голова  
  

______________Ростислав БОРТНИК  

 Нараївська сільська рада  
47513, с. Нараїв 

   

вул.  _______________________, 

р/р____________________________ 

МФО ________________________  код 

__________________________  

 Нараївський сільський голова  
  

_______________Євген ЗДЕБСЬКИЙ 

___  

  

  

 

 



 


