
проєкт 

від 19.01.2022 року                                                                                   № 3863 

м. Бурштин 

 

Про надання згоди на підписання 

Меморандуму про співпрацю 

 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 
інформацію заступника міського голови Івана Драгуна, міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати згоду на підписання Меморандуму про співпрацю між Громадською 
екологічною організацією «Еко-Галич» та Бурштинською міською радою. 

2. Уповноважити міського голову Василя Андрієшина підписати Меморандум про 
співпрацю між Громадською екологічною організацією «Еко-Галич» та Бурштинською 
міською радою (додається). 

3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на земельно-
екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів  і 

заступника міського голови Івана Драгуна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Автор проекту                          __________ 2022 р.  ________________  І.Драгун  
 

Начальник загального відділу __________ 2022 р. ________________  М.Яцик 
 

Начальник земельно-екологічного  
відділу                                     ____________ 2022 р.  ________________  В. Копаниця 
 

Юридичний відділ                ____________ 2022 р.  ________________  М.Михайлишин 
 

Секретар ради                       ____________ 2022 р.  ________________  Р.Іванюк 

 
 

 
 
 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту  рішення Бурштинської міської ради від _______ 2022 № ____ 

Про надання згоди на підписання Меморандуму про співпрацю 

 

1. Юридична/Фізична особа: 

Земельно-екологічний відділ виконавчого комітету Бурштинської міської ради  
2. Обґрунтування прийняття рішення 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про Природно-заповідний фонд України» 
враховуючи необхідність застосування спільних дій місцевої громади та громадських 

організацій, спрямованих на охорону та збереження біологічного і ландшафтного 
різноманіття, земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської 
ради розроблено проект рішення «Про надання згоди на підписання Меморандуму про 

співпрацю» між Громадською екологічною організацією «Еко-Галич» та Бурштинською 
міською радою для розгляду міською радою. 

3. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації конструктивної співпраці між 
міською радою та громадською організацією в питанні охорони та збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття Бурштинського Опілля 
4. Характеристика співпраці 

Консультації з питань спільних інтересів 
Узгодження спільних дій, обмін інформацією та  даними в спільних інтересах 
Проведення зустрічей, перегляд заходів, планування заходів  

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

Загальні засади та порядок співпраці і взаємодії між підписантами меморандуму визначені  

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
6. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

Прийняття розробленого проекту рішення сприятиме співпраці органу місцевого 

самоврядування громадської організації та долученого місцевого бізнесу в питанні 
охорони та збереженні біологічного і ландшафтного різноманіття. 
 

Доповідач: заступник міського голови Іван Драгун 
 
 
Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                    Володимир Копаниця 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Додаток  
до рішення міської ради 
від             №      /       -22 

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 
між Громадською екологічною організацією «Еко-Галич» 

та Бурштинською міською радою 

 
Цей Меморандум про співпрацю (далі – Меморандум) укладається між 

Бурштинською міською радою та Громадською екологічною організацією «Еко-Галич», 
що надалі іменуються «Сторони». 

 

З метою ефективної реалізації довгострокових завдань з охорони, відтворення та 
рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів Бурштинського Опілля, з 

врахуванням норм Законів України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про Природно-заповідний фонд України», «Про Червону книгу України», 
а також керуючись  законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статутом 

ГЕО «Еко-Галич», усвідомлюючи важливість і необхідність застосування спільних дій 
місцевої громади та громадських організацій, спрямованих на охорону та збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття, прагнучи забезпечити прозорість і 
конструктивність відносин та оптимальний результат співпраці в процесі розвитку 
природоохоронної інфраструктури,  

Сторона 1 – Бурштинська міська рада, в особі міського голови Василя Андрієшина, 
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї 

сторони 
Сторона 2 – Громадська екологічна організація «Еко-Галич», в особі голови Бучка 

Володимира Володимировича, який діє на підставі статуту, з другої сторони, надалі 

«Сторони», домовились про укладення Меморандуму. 
 

1. Предмет Меморандуму 
 
Підписанням даного Меморандуму Сторони засвідчують, що діють на засадах 

паритетності та рівноправності у взаємовідносинах і мають намір спрямувати зусилля на 
ефективне співробітництво щодо реалізації спільних проектів, відтворення та 

раціонального використання природних комплексів та об’єктів Бурштинського Опілля, 
сприяння створення та розвитку Центру збереження та відтворення екосистеми Касової 
гори. 

 
2. Зобов’язання сторін 

 
2.1. Сторони беруть на себе зобов’язання в межах компетенції забезпечувати 

співпрацю з питань: 

2.1.1. Належного та ефективного управління та утримання природних комплексів, 
що відносяться до Бурштинської ТГ, у відповідності до чинного природоохоронного 

законодавства. 
2.1.2. Оперативного обміну інформацією в частині управління та утримання цінних в 

природоохоронному, науковому та рекреаційному значенні природних територій.  

2.1.3. Проведення заходів та робіт, направлених на створення та функціонування 
Центру відтворення та збереження екосистеми Касової гори. 

2.2. ГЕО «Еко-Галич» зобов’язується: 



а) погоджувати з Бурштинською міською радою наміри реалізації заходів, що 
проектуються в межах територій Бурштинської ТГ; 

б) сприяти Бурштинській міській раді у створенні та функціонуванні Центру 

відтворення та збереження екосистеми Касової гори; 
в) ознайомлювати представників та депутатів Бурштинської міської ради з 

науковими та еколого-освітніми роботами; 
г) на запит Бурштинської міської ради надавати інформацію, які стосується 

діяльності ГЕО «Еко-Галич» в межах територій Бурштинської ТГ. 

2.3. Бурштинська міська рада зобов’язується: 
а) сприяти природоохоронній діяльності ГЕО «Еко-Галич» в межах територій 

Бурштинської ТГ; 
б) інформувати ГЕО «Еко-Галич» у намірах та проектах, що стосуються 

використання природних комплексів та об’єктів в межах територій Бурштинської ТГ.  

2.4. Для реалізації положень цього Меморандуму Сторони можуть укладати 
відповідні договори. 

2.5. Учасники, в межах компетенції, забезпечують виконання рішень Міністерства 
екології та природніх ресурсів України, які регулюють питання охорони та збереження 
біологічного різноманіття. 

 
3. Консультування та обмін інформацією 

 
3.1 Сторони інформуватимуть і консультуватимуть одна одну з питань спільних 

інтересів, пов’язаних з реалізацією положень цього Меморандуму. 

3.2. Сторони узгоджуватимуть дії, проводитимуть обмін інформацією та даними 
(збір, аналіз), а також забезпечуватимуть розповсюдження інформації та даних в спільних 

інтересах. 
3.3. Сторони можуть скликати зустрічі у відповідні строки для узгодження, 

обговорення, перегляду, які можуть бути здійснені відповідно до Меморандуму та 

планувати подальші дії. 
3.4. Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх 

необхідних заходів для забезпечення ефективності ділових зв’язків, сприяти розвитку та 
забезпечення досягнення зазначених в Меморандуму цілей. 

3.5. Сторони зобов’язуються користуватися та обмінюватися інформацією в межах 

даного Меморандуму в узгоджених форматах відповідно до чинного законодавства 
України. 

 
4. Прикінцеві положення 

 

4.1. Меморандум вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими 
представниками Сторін. Дія Меморандуму продовжується, допоки Сторони зацікавлені у 

співпраці. 
4.2. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться у письмовій формі за взаємною 

згодою Сторін. 

4.3. Будь-які суперечки між Сторонами щодо тлумачення та застосування положень 
даного Меморандуму вирішується шляхом консультацій або переговорів між Сторонами. 

4.4. Меморандум є відкритим для приєднання суб’єктів господарювання, які 
здійснюють діяльність у сфері охорони та збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття. 

4.5. Виконання умов Меморандуму є обов’язковим для кожної Сторони, що його 
підписала або приєдналася до нього. 



4.6. Меморандум укладено українською мовою в кількості примірників Учасників 
Сторін Меморандуму. Усі підписані примірники Меморандуму мають однакову юридичну 
силі (по одному примірнику кожному Учаснику Сторони Меморандуму). 

 
Підписи Сторін 

 
Сторона 1                                                                              Сторона 2 
 

_________ ____________                                                     _________ _____________ 
 

 


