
 

Проект 

 

Рішення міської ради 

 

Від 24.09.2019                                                  м.Бурштин                                              №1759 

 

 

 

 

Про підписання Угоди про 

партнерську співпрацю між 

містом Бурштин (Україна)  

та гміною Барцін (Польща) 

 

 

 

            Відповідно до  статті 25, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання рішення Бурштинської міської ради від 20.12.17р. № 10/42-17 

«Про затвердження програми залучення інвестицій в економіку м. Бурштина на 2018-2020 

рр» п. 14, що передбачає налагодження партнерських відносин з представниками 

закордонних держав, міська рада 

вирішила: 

1. Погодити проект Угоди про партнерство і співпрацю між містом Бурштин (Україна) та 

гміною Барцін (Польща) згідно з додатком. 

2. Міському голові Джурі Р.О. укласти Угоду про партнерство і співпрацю між містом 

Бурштин (Україна) та гміною Барцін (Польща) (далі – Угода). 

3. Бурштинській міській раді забезпечити візит офіційної делегації до Польщі з метою 

підписання Угоди. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Р.Джуру. 

 

Міський голова                 Роксолана Джура 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

головний спеціаліст з міжнародної співпраці   

та інвестиційної діяльності                                                                                   Штогрин Я.С. 

 

 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                                                    Гулик В.Р. 

Керуючий справами                                                                                              Видай С.О. 

Начальник фінансового відділу                                                                           Петровська О.І. 

Юридичний відділ 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Бурштинської міської ради «Про підписання 

Угоди про партнерську співпрацю між містом Бурштин (Україна) 

та гміною Барцін (Польща)» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

Налагодження співпраці між містами та територіальними громадами. 

Ініціативний лист про наміри співпраці між містом Бурштин (Україна) та гміною Барцін 

(Польща). 

2. Мета і шляхи її досягнення. 

Мета прийняття даного рішення: налагодження співпраці між містами через виконання 

положень підписаної Угоди. 

Шляхи досягнення мети: підписання Угоди про партнерську співпрацю між містом 

Бурштин (Україна) та гміною Барцін (Польща). 

3. Правові аспекти. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Бурштинської міської 

ради № 10/42-17 «Про затвердження програми залучення інвестицій в економіку м. 

Бурштина на 2018-2020 рр» п. 14, що передбачає налагодження партнерських відносин з 

представниками закордонних держав. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Передбачити кошти для візиту офіційної делегації до гміни Барцін (Польща) 

 

5. Прогноз результатів. 

Підписання угоди та розвиток партнерської співпраці для  подальшого розвитку і 

процвітання дружніх та економічних відносин між нашими громадами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

До проекту рішення міської ради 

____________________________ 

 

 

Угода 

про партнерську співпрацю між містом 

Бурштин (Україна) та гміною Барцін (Польща) 

 

Сторони що уклали угоду: 

    Міський голова міста Бурштин (Україна) – Джура Роксолана Олександрівна та бурмістр 

гміни Барцін (Польща) – Міхал Пенжак іменовані надалі «Сторони», ґрунтуючись на 

сформованих дружніх відносинах між Польщею та Україною, виражаючи взаємну 

зацікавленість у подальшому розширенні і зміцненні двосторонніх зв’язків на 

довгостроковій основі в різних сферах діяльності уклали дану Угоду. 

   Метою цього партнерства є створення та поліпшення сприятливих умов щодо 

подальшого розвитку і процвітання дружніх та економічних відносин між нашими 

громадами. Партнерство між містом Бурштин та гміною Барцін сформує базу для 

економічного співробітництва шляхом забезпечення зв’язків між муніципалітетами, 

спільнотами, організаціями, закладами і підприємствами міст. 

Стаття 1 

З метою налагодження партнерських відносин для сталого економічного розвитку, 

сторони ухвалили: 

1. Обмінюватися досвідом в галузі запровадження місцевого самоврядування та 

громадських зв'язків, спрямованих на співпрацю і спільні проекти громадських 

організацій, підтримку і допомогу місцевих урядів, які зацікавлені в наведенні контактів. 

2. Розвивати співпрацю в галузях навчання та освіти шляхом реалізації проектів обміну 

серед молоді та вчителів, у проходженні стажування, навчання та студій, які мають на 

меті поглиблення знань і досвіду, реалізації спільних навчальних програм. 

3. Налагодити співпрацю в галузі туризму шляхом обміну досвідом в роботі туристичних 

фірм та сприяння активному обміну туристами двох міст. 

4. Підтримувати співпрацю в галузі культури та спорту, яка передбачає: обмін колективів 

та митців, участь у фестивалях та культурних імпрезах, спортивних змаганнях, 

проведення навчань і тренінгів для працівників та діячів культури, а також спільну участь 

в різноманітних заходах. 

5. Підтримувати розвиток підприємництва, налагоджувати співпрацю між організаціями, 

які об'єднують роботодавців, з метою реалізації спільних ініціатив, проектів та проведення 

економічних форумів. 

6. Співпраця з підготовки, подання та реалізації спільних проектів Європейських 

транскордонних та національних програм. 



7. Систематично організовувати художні виставки і фотовиставки, популяризуючи їх 

серед населення. 

8. Обмін досвідом  щодо стратегічного планування та розвиток інфраструктури 

 

Стаття 2 

Співпраця сторін буде відбуватися відповідно до діючого законодавства Польщі та 

України , згідно із загальновизнаними принципами рівноправності та взаємної вигоди, а 

також нормами міжнародного права. 

Стаття 3 

Спірні питання, пов'язані із зміною та застосуванням укладеної угоди, будуть  

вирішуватися  шляхом двосторонніх консультацій. 

Стаття 4 

З метою досягнення поставлених цілей в розвитку відносин і транскордонної співпраці 

Сторони реалізовують проекти співробітництва у визначених сферах, а також інші заходи, 

орієнтовані, в основному, на обмін досвідом між місцевим громадянським суспільством, 

професійними асоціаціями та соціальними інституціями. 

Стаття 5 

Партнери зобов’язуються інформувати один одного про доступні програми міжнародного 

співробітництва, програми розвитку транскордонної співпраці ЄС і Польщі, що 

стосуються України та її громадян, знайомляться з пропозиціями стосовно їх реалізації. 

Стаття 6 

Сторони підтверджують, що розходи, пов’язані з транспортуванням та проживанням 

делегацій оцінюватимуться індивідуально у кожному окремому випадку, за взаємною 

згодою і у відповідності з фінансовими можливостями Сторін. 

Стаття 7 

Дана Угода підписується терміном на 5 (п’ять) років. Після закінчення терміну 

автоматично продовжується на наступні п’ять років, якщо не буде письмового 

повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди, що найменше як за 

три місяці до її терміну закінчення або в період дії. 

Стаття 8 

Дана Угода вступає в силу з дня її підписання обома Сторонами. 

Стаття 9 

Дана Угода, підписана _____________  2019 року в 6 (шістьох) екземплярах: українською, 

польською і англійською мовами, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

 

 

 

 

      Роксолана Джура                                                                                  Міхал Пенжак 

       Міський голова                                                                                        Бурмістр 

міста Бурштин (Україна)                                                                  гміни Барцін (Польща) 

 

 

 


