
 

 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 вересня 2022 року                                                                                            № 16/38-22 

м.Бурштин 

 

Про схвалення Меморандуму про співпрацю 

між Бурштинською міською радою та 

Ладижинською міською радою 

  

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою розбудови співпраці та партнерських відносин між Бурштинською 

міською радою та Ладижинською міською радою, міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Схвалити Меморандум про співпрацю та партнерство між Бурштинською 

міською радою та Ладижинською міською радою, що додається. 

2. Доручити міському голові Василю Андрієшину від імені Бурштинської міської 

ради підписати Меморандум про співпрацю між Бурштинською міською радою та 

Ладижинською міською радою. 

           3. Координацію за виконання даного рішення покласти на завідувача сектору 

інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради (Яну Штогрин). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська та голову  постійної депутатської  комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

 

             Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

 

 

м. Бурштин                                                                                      25 вересня 2022 року 

 

ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА, в особі секретаря Ладижинської міської ради 

Коломійця Олександра Станіславовича (надалі - Сторона 1), який діє на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

БУРШТИНСЬКА МІСЬКА РАДА, в особі Бурштинського міського голови 

Андрієшина Василя Михайловича (надалі - Сторона 2), який діє на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

що надалі разом іменуються «Сторони», 
 

з метою розбудови співпраці та партнерських відносин, спрямованих на сталий 

розвиток монопрофільних громад теплової генерації, уклали цей Меморандум про 

наступне: 

 

І. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

1.1. Предметом Меморандуму є розбудова співпраці між Сторонами у сферах 

диверсифікації економік територіальних громад, залучення зовнішніх інвестицій, 

розвитку рекреаційних зон та туризму, забезпечення сучасних підходів до розвитку 

креативної економіки. Перелік напрямків не є вичерпним та може доповнюватись за 

взаємною згодою Сторін. 

1.2. Меморандум є підґрунтям для подальших заходів, спрямованих на розвиток 

взаємодії і співробітництва Сторін у межах повноважень, визначених законодавством 

України. 

1.3. Сторони мають намір здійснювати співробітництво згідно з положеннями 

цього Меморандуму та інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його розвиток. 

1.4. Для досягнення мети, визначеної в даному Меморандумі, Сторони можуть, за 

взаємною згодою сторін, запрошувати до співпраці інші установи та організації незалежно 

від форм власності, громадські організації, агенції місцевого економічного розвитку та 

їхні об'єднання, фізичних осіб, а також створювати за їхньої участі робочі групи та інші 

тимчасові допоміжні органи. 

 

II. НАМІРИ СТОРІН: 

2.1. Для практичної реалізації положень цього Меморандуму Сторони домовилися: 

2.1.1. проводити систематичні комунікативні заходи (робочі зустрічі, відео 

конференції, відрядження з обміну досвідом тощо) для обговорення питань, 

пов'язаних із реалізацією співробітництва відповідно до мети цього Меморандуму 

2.1.2. проводити спільні заходи (семінари, конференції, конкурси, змагання, 

презентації тощо); 

 

 



 

 

2.1.3. оприлюднювати інформацію про свою взаємодію та проводити за 

взаємним погодженням заходи, спрямовані на інформування громадськості щодо 

співробітництва Сторін у рамках Меморандуму; 

2.1.4. спільно ініціювати та долучатися до регіональних, національних та 

міжнародних проектів, залучати партнерські та донорські організації для реалізації 

мети Меморандуму. 

2.2. Сторони домовилися брати участь у будь-яких інших напрямах співробітництва 

за взаємною згодою в межах законодавства України. 

 

III.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, прозорості, доброчинності та 

взаємної поваги інтересів. 

* 

3.2. Сторони домовилися, що умови Меморандуму є публічними та можуть вільно 

надаватися третім особам. 

3.3. Всі зміни та доповнення до Меморандуму оформлюються письмово та за згодою 

Сторін. 

 

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Сторони розглядають Меморандум як декларацію про наміри, що не призводять 

до юридичних чи фінансових наслідків або зобов'язань. 

4.2. Цей Меморандум набирає чинності після його підписання, укладається на 

невизначений термін та залишатиметься чинним до припинення за взаємною згодою 

Сторін, або до часу, коли одна із Сторін письмово не повідомить іншу про своє рішення 

припинити його дію. У такому випадку Меморандум втрачає чинність через 30 (тридцять) 

календарних днів з дати отримання другою стороною зазначеного повідомлення. 

4.3. Цей Меморандум підписаний українською мовою у двох оригінальних 

примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

 

V. ПІДПИСИ СТОРІН 

 

 

Міський голова                                                       Секретар  

Бурштинської міської ради                                  Ладижинської міської ради   

 

 

___________ Василь АНДРІЄШИН                      ____________ Олександр КОЛОМІЄЦЬ 

 


