
Проект 

Рішення міської ради 

 

Від 04.01.2023                                м. Бурштин                                           №4789  

 

 

Про співпрацю між Громадською  

організацією «СТАН» та Бурштинською  

міською радою в рамках проекту 

«Відповідь на кризу в Україні - 2022» 

  

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

метою налагодження співпраці між Бурштинською міською радою та Громадською 

організацією «СТАН» в рамках проекту «Відповідь на кризу в Україні- 2022», міська рада 

 

вирішила: 

 

        1.Схвалити Меморандум про співпрацю між Бурштинською міською радою та з 

Громадською організацією «СТАН» в рамках проекту «Відповідь на кризу в Україні- 2022», 

що додається. 

 

        2.Доручити міському голові Василю Андрієшину від імені Бурштинської міської ради 

підписати Меморандум про співпрацю між Бурштинською міською радою та з Громадською 

організацією «СТАН» в рамках проекту «Відповідь на кризу в Україні- 2022». 

  

       3.Координацію за виконанням 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 цього рішення покласти на міського голову В. Андрієшина та 

голову постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

 

Завідувач сектору інвестиційної  

діяльності та стратегічного  

розвитку управління економіки, 

 праці та інвестиційної діяльності                                           _____________ Яна Штогрин 

 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                      _______________ Іван Драгун                                                              

 

Начальник управління                                                              _______________ Леонора Івасюк 

 

Юридичний відділ                                                                    _______________ 

 

Секретар ради                                                                           _______________ Роман Іванюк 

 

Начальник загального відділу                                                 _______________ Марія Яцик 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про співпрацю між Громадською організацією «СТАН» та Бурштинською 

міською радою в рамках проекту «Відповідь на кризу в Україні - 2022» 

 

 

       1.Субєктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про схвалення 

Меморандуму про співпрацю між Бурштинською міською радою та Громадською 

організацією «СТАН» є управління економіки, праці та інвестиційної діяльності 

Бурштинської міської ради. 

 

      2.Обґрунтування необхідності прийняття рішення.  

Даний проект рішення необхідний для реалізації проекту «Відповідь на кризу в Україні - 

2022». Проект буде здійснюватися у рамках співпраці з ГО «СТАН». 

      3. Мета прийняття проекту рішення.  

Метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін щодо створення належних умов 

проживання у прихистку/шелтеру/гуртожитку, який використовується у громаді та 

розрахований на проживання у ньому людей з числа внутрішньо переміщених осіб, які 

вимушено залишили місце постійного проживання у зв’язку з проведенням бойових дій та 

облаштування простору дружнього до дитини з метою проведення у ньому освітніх заходів, 

роботи психологів, фасилітаторів з дітьми та з метою забезпечення можливості онлайн-

навчання у просторі дітей, що проживають у громаді, зокрема з числа внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

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

Закон Украї ни «Про місцеве самоврядування в Україні» статті 25, 26. 

 

     5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не передбачає додаткових витрат з міського бюджету.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору інвестиційної  

діяльності та стратегічного розвитку управління  

економіки, праці та інвестиційної діяльності                                              Яна ШТОГРИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

МІЖ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «СТАН» 

ТА БУРШТИНСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ВІДПОВІДЬ НА 

КРИЗУ В УКРАЇНІ – 2022” 

 

м. Бурштин                                                                                        «___» _________ 2023  р. 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СТАН» в особі Голови Правління Кузнєцова Дмитра 

Миколайовича, який діє на підставі Статуту, далі – «Сторона 1», з однієї сторони, та 

Бурштинська міська рада, в особі міського голови Андрієшина Василя Михайловича, 

який(а) діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», далі – 

«Сторона 2», з другої сторони, які надалі іменуються «Сторони», 

уклали цей Меморандум про співпрацю в межах проекту «Відповідь на кризу в 

Україні - 2022» (далі – Проект), що реалізується Стороною 1 у партнерстві з чеською 

гуманітарною організацією «Людина в біді» («People in need»/ PIN) (далі – Донор) за 

фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади (далі – Меморандум), про 

наступне: 

1.    МЕТА ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін щодо створення належних умов 

проживання у прихистку/шелтеру/гуртожитку, який використовується у громаді та 

розрахований на проживання у ньому людей з числа внутрішньо переміщених осіб, які 

вимушено залишили місце постійного проживання у зв’язку з проведенням бойових дій (далі 

- Об'єкт 1) та облаштування простору дружнього до дитини/child friendly space (далі – 

простору дружнього до дитини/CFS), з метою проведення у ньому освітніх заходів, роботи 

психологів, фасилітаторів з дітьми та з метою забезпечення можливості онлайн-навчання у 

просторі дітей, що проживають у громаді, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які 

вимушено залишили місце постійного проживання у зв’язку з проведенням бойових дій (далі 

- Об'єкт 2) (разом - Об'єкти).  

1.2. Для досягнення вказаної мети Стороною 1 надаються матеріали для виконання 

Стороною 2 комплексної заміни системи опалення у Об’єкті 1 задля поліпшення умов та/або 

створення належних умов для проживання у ньому людей з числа внутрішньо переміщених 

осіб, які вимушено залишили місце постійного проживання у зв’язку з проведенням бойових 

дій та виконуються ремонтні роботи Об'єкту 2 з метою створення умов для проведення у 

ньому освітніх заходів, роботи психологів, фасилітаторів з дітьми та забезпечення 

можливості онлайн-навчання у просторі дітей, що проживають у громаді, зокрема з числа 

внутрішньо переміщених осіб, які вимушено залишили місце постійного проживання у 

зв’язку з проведенням бойових дій 

В свою чергу Сторона 2 забезпечує проведення комплексної заміни системи опалення 

з наданих матеріалів Об’єкта 1, підтримує Об’єкти у належному для користування стані, 

забезпечує оплату необхідних комунальних послуг. 

1.3.  Для досягнення вказаної мети Сторони взаємодіють з фізичними та юридичними 

особами, фізичними особами-підприємцями, державними органами, державними та 

громадськими формуваннями. 

                       

 

 2.    ПРИНЦИПИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ 



2.1.  Сторони докладають максимум зусиль для досягнення мети цього Меморандуму та 

взаємодіють на принципах відкритості, доброчесності, чесного партнерства та 

максимального сприяння. 

2.2.  Сторони здійснюють співпрацю шляхом надання всебічної та взаємної підтримки, 

обміном наявною у їх розпорядженні інформацією з питань, які стосуються предмета 

Меморандуму, для реалізації вказаної в Меморандумі мети 

2.3. Сторони визначають контактних осіб, які будуть здійснювати організацію та 

координацію виконання умов Меморандуму. 

2.4.  Сторони беруть участь у спільних консультаціях та зустрічах. 

2.5.  Для досягнення мети Меморандуму сторони укладають договір про надання 

благодійної допомоги. 

3. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

3.1.  Сторони погодили об’єднати свої зусилля в рамках проекту «Відповідь на кризу в 

Україні – 2022» для створення, організації та діяльності Об’єктів. 

3.2.  Сторона 1 забезпечує надання послуг по проведенню ремонтних робіт (поточного 

ремонту) Об’єкта 2 та надання матеріалів для виконання Стороною 2 комплексної заміни 

системи опалення у Об’єкті 1. 

3.3.  Сторона 1 добровільно надає, а Сторона 2 отримує на безповоротній та безоплатній 

основі послуги, які є благодійною допомогою, по проведенню ремонтних робіт Об’єкта 2 та 

матеріали для проведення комплексної заміни системи опалення в Об’єкті 1. 

3.4. Сторони підтверджують, що предметом цього Меморандуму не є пряме чи 

опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін. 

3.5. Сторони докладають зусиль задля поліпшення умов та/або створення належних умов 

проживання людей з числа внутрішньо переміщених осіб, які вимушено залишили місце 

постійного проживання у зв’язку з проведенням бойових дій та створення умов для 

проведення освітніх заходів, роботи психологів, фасилітаторів з дітьми та з метою 

забезпечення можливості онлайн-навчання у просторі дітей, що проживають у громаді, 

зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які вимушено залишили місце постійного 

проживання у зв’язку з проведенням бойових дій. 

4.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ 1 

4.1. Зобов’язується забезпечити надання послуг по проведенню ремонтних робіт Об‘єкта 2 

та надання матеріалів для виконання Стороною 2 комплексної заміни системи опалення в 

Об’єкті 1 у спосіб, визначений договором про надання благодійної допомоги, який 

укладений в межах співпраці відповідно до Меморандуму. 

4.2. Зобов’язується придбати необхідні товари та будівельні матеріали задля забезпечення 

надання послуг по проведенню ремонтних робіт Об’єкта 2, а також матеріалів для передання 

їх Стороні 2 з метою проведення Стороною 2 комплексної заміни системи опалення в 

Об’єкті 1. 

4.3. Має право згадувати у засобах масової інформації та на власному сайті/ сторінках у 

соціальних мережах Сторони 1 та Донора про хід та результати ремонтних робіт Об’єктів у 

рамках реалізації Проєкту. 

4.4.  Має право регулярно здійснювати контроль за процесом та якістю виконання 

ремонтних робіт Об‘єктів у рамках реалізації Проєкту, контролювати використання наданих 

матеріалів. 



4.5.  Має право в будь-який час відвідувати Об’єкти та здійснювати дії, необхідні для  

проведення контролю щодо використання Об’єктів відповідно до мети Меморандуму. 

4.6.  Має право призупиняти або зупиняти роботи в будь-який час на власний розсуд, якщо 

Сторона 2 не забезпечуватиме рівень необхідної співпраці. 

4.7.  Має право розірвати Меморандум у разі невиконання Стороною 2 покладених на неї 

обов’язків. 

5.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ 2 

5.1. Отримує на безповоротній та безоплатній основі послуги, які є благодійною 

допомогою, по проведенню ремонтних робіт Об‘єкта 2 та матеріали для виконання 

комплексної заміни системи опалення у Об’єкті 1 в рамках реалізації Проєкту. 

5.2.  Зобов’язується використовувати Об’єкт 1 з метою проживання в ньому людей з числа 

внутрішньо переміщених осіб щонайменше на термін завершення воєнного стану із правом 

можливого продовження цього терміну у разі потреби проживання у ньому внутрішньо-

переміщених осіб та Об'єкт 2 з метою проведення у ньому освітніх заходів, роботи 

психологів, фасилітаторів з дітьми та з метою забезпечення можливості онлайн-навчання у 

просторі дітей, що проживають у громаді, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які 

вимушено залишили місце постійного проживання у зв’язку з проведенням бойових дій. 

5.3. Зобов’язується забезпечити відповідність законодавчо-нормативним вимогам 

процедури заселення Об’єкта 1 внутрішньо-переміщеними особами відповідно до вимог 

військового часу щонайменше до завершення воєнного стану із правом можливого 

продовження цього терміну у разі потреби проживання у ньому внутрішньо-переміщених 

осіб, без виконання будь-яким умов останніми. 

5.4.  Зобов’язується забезпечувати Об’єкти електроенергією, водопостачання та опаленням 

під час виконання ремонтних робіт та надалі під час проживання внутрішньо-переміщених 

осіб. 

5.5.  Гарантує, що Об’єкти є безпечними місцями, вільним від дискримінації, а також 

експлуатації, насилля, цькування чи будь-яких інших проявів нелюдського поводження чи 

приниження людської гідності; здійснюється запобігання сексуальній експлуатація, 

насильству та домаганням; приділяється особлива увага охороні дітей, не допускати 

навмисного чи ненавмисного завдання шкоди дитині, не допускати знущання над дитиною 

чи будь-якою іншою людиною. У випадку фіксації перелічених порушень прав людини, 

Сторона 2 зобов’язана передати інформацію про це до відповідних контролюючих та 

правоохоронних органів. 

5.6.  Зобов’язується сприяти та не перешкоджати проведенню ремонтних робіт Об‘єкту 2, 

здійснення яких забезпечує Сторона 1, та забезпечити проведення комплексної заміни 

системи опалення в Об’єкті 1 з наданих матеріалів у рамках реалізації Проєкту 

   5.7.  Зобов'язується прийняти ремонтні роботи та матеріали у спосіб, визначений 

договором про надання благодійної допомоги, який укладений в межах співпраці відповідно 

до Меморандуму. 

5.8.  Зобов’язується у разі потреби надавати Стороні 1 актуальну інформацію щодо стану 

Об’єктів гарантувати, що приміщення Об’єкту немає прихованих недоліків, які б могли 

завадити забезпеченню виконання ремонтних робіт. 

5.9.  Зобов’язується згадувати у засобах масової інформації та на власному сайті/ сторінках 

у соціальних мережах про участь Сторони 1 у проведенні ремонтних робіт на Об’єктів. 



5.10.  Зобов’язується допускати Сторону 2 у будь який час для здійснення контролю 

використання Об’єктів меті Меморандуму. 

6. ДІЯ МЕМОРАНДУМУ 

6.1.  Меморандум вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до 

виконання зобов'язань між Сторонами. 

6.2.  Сторони мають право ініціювати дострокове розірвання Меморандуму у випадку: 

- настання форс-мажорних обставин; 

- дострокового припинення Проєкту Донором; 

- прийняття рішень суб’єктами владних повноважень, що унеможливлюють подальшу 

співпрацю Сторін за Меморандумом та/або існування/використання у громаді Об’єкту 

1 для проживання у ньому людей з числа внутрішньо переміщених осіб та Об'єкту 2 

для проведення у ньому освітніх заходів, роботи психологів, фасилітаторів з дітьми та 

з метою забезпечення можливості онлайн-навчання у просторі дітей, що проживають 

у громаді, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які вимушено залишили 

місце постійного проживання у зв’язку з проведенням бойових дій ; 

- інших об’єктивних підстав, що унеможливлюють продовження виконання Сторонами 

умов Меморандуму та/або зумовлюють припинення існування/використання у 

громаді Об’єктів для проживання у ньому людей з числа внутрішньо переміщених 

осіб. 

У вказаних випадках строки та наслідки припинення Меморандуму узгоджуються 

Сторонами шляхом проведення переговорів та підписання відповідної додаткової угоди про 

дострокове розірвання Меморандуму. 

7.    ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО МЕМОРАНДУМУ 

7.1.  Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємною 

згодою Сторін, які оформляються додатковою угодою. 

7.2.  Додаткові угоди та додатки до Меморандуму є його невід’ємною частиною, і мають 

юридичну силу у разі якщо вони викладені в письмовій формі і підписані Сторонами. 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

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

юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для  будь-кого з них. 

8.2.  Відносини Сторін, які виникли у Меморандумі, є виключно відносинами незалежних 

Сторін. 

8.3.  Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких питань, 

подібних до тих, які передбачаються Меморандумом. 

8.4.  Усі суперечки стосовно тлумачення і застосування положень Меморандуму будуть 

вирішуватися шляхом переговорів та консультацій між Сторонами. У випадку неможливості 

вирішення спору шляхом переговорів та консультацій, такий спір може бути передано для 

вирішення  у судовому порядку. 

8.5. У разі невиконання умов Меморандуму Сторони встановлюють причини та шляхом 

узгоджень налагоджують спільну роботу. Якщо виконання Меморандуму неможливе, кожна 

зі Сторін може ініціювати припинення її дії. 

8.6. Для припинення дії Меморандуму зацікавлена Сторона письмово заявляє про свій намір 

не пізніше, як за один місяць до зазначеної дати. Після настання цієї дати Меморандум 

вважається припиненим. 



8.7. Текст Меморандуму складений українською мовою та підписаний у двох примірниках, 

по одному для кожної зі Сторін, при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу. 

8.10. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміни реквізитів, що може 

впливати на виконання зобов’язань щодо Меморандуму. 

8.11. У випадках, не передбачених Меморандумом, сторони керуються нормами 

законодавства України. 

 9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Громадська організація «СТАН» 

Івано-Франківська область 

76010 м. Івано-Франківськ  

вул. Ленкавського, буд. 4 А, кв. 41. 

Код ЄДРПОУ: 356298883 

Бурштинська міська рада 

            77111 м .Бурштин вулиця  

            Січових Стрільців 4, 

   Івано-Франківська область 

            ЄДРПОУ 04357466 
  

   

 

  

 


