
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 лютого 2023 року                                                                                            № 10/44-23 

м.Бурштин 

 

Про схвалення меморандуму про співробітництво  

між територіальними громадами Івано-Франківської області,  

Івано-Франківським регіональними відділенням Всеукраїнської асоціації  

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»,  

та Добровільною Пожежною Командою в Кадлубі Туравському  

Опольського воєводства Республіки Польща 
 
 

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

метою налагодження співпраці між Бурштинською міською радою та територіальними 

громадами Івано-Франківської області, Івано-Франківським регіональним відділенням 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», та 

Добровільною Пожежною Командою в Кадлубі Туравському Опольського воєводства 

Республіки Польща, міська рада 
 

вирішила: 
 

       1. Схвалити Меморандум про співпрацю між Бурштинською міською радою та 

територіальними громадами Івано-Франківської області, Івано-Франківським регіональним 

відділенням Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України», та Добровільною Пожежною Командою в Кадлубі Туравському Опольського 

воєводства Республіки Польща, що додається. 
 

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

підписати Меморандум про співпрацю між Бурштинською міською радою та 

територіальними громадами Івано-Франківської області, Івано-Франківським регіональним 

відділенням Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» та Добровільною Пожежною Командою в Кадлубі Туравському Опольського 

воєводства Республіки Польща. 
 

      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 Василя 

Андрієшина та голову постійної депутатської комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря 

Харіва. 
 

 

 

             Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 



 

Меморандум про співробітництво 

між територіальними громадами Івано-Франківської області, 

Івано-Франківським регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», та Добровільною 

Пожежною Командою в Кадлубі Туравському Опольського воєводства 

Республіки Польща 

 
 

с. Дубівці    _____ лютого 2023 року 

 

             Більшівцівська територіальна громада, Букачівська територіальна громада, 

Бурштинська територіальна громада, Дубовецька територіальна громада, 

Єзупільська територіальна громада, Івано-Франківське регіональне відділення 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 

та Добровільною Пожежною Командою в Кадлубі Туравському Опольського 

воєводства Республіки Польща, (надалі - «Партнери») виходячи з необхідності розвитку 

партнерства та співробітництва у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, здійснення 

освітньої діяльності серед дітей та молоді у сфері цивільного захисту, проведення 

просвітницької діяльності з різними віковими категоріями населення у галузі цивільного 

захисту, діяльності аварійно-рятувальних служб, зокрема добровільних пожежних команд, 

уклали Меморандум про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

1.1. Партнери домовляються про постійну співпрацю між собою у сфері 

цивільного захисту населення, зокрема, здійснення освітньої діяльності серед дітей та 

молоді у сфері цивільного захисту та розвитку мережі (руху) добровільних пожежних 

команд в межах територіальних громад Івано- Франківській області. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІВПРАЦІ 

2.1. Основною метою є: 

- заохочення Партнерів до створення добровільних пожежних команд в межах 

кожної територіальної громади Івано-Франківської області; 

- створення Асоціації добровільних пожежних команд в Івано- Франківській 

області; 

- підвищення рівня здійснення освітньої діяльності серед дітей та молоді у сфері 

цивільного захисту; 

- забезпечення пожежної безпеки в територіальних громадах, профілактики 

виникнення пожеж та нещасних випадків, надання допомоги у ліквідації їх наслідків; 

- налагодження ефективної співпраці між добровільними пожежними командами та 

ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області та їх підрозділами; 

- сприяння формуванню культури безпеки життєдіяльності населення. 

2.2. Завдання співпраці: 

- обмін досвідом та інформацією у сфері цивільного захисту населення, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 



техногенної безпеки, діяльності аварійно- рятувальних служб, зокрема добровільних 

пожежних команд; 

- формування умов для створення дієвих добровільних пожежних команд, що 

сприятиме покращенню рівня цивільного захисту області; 

- спільна організація та проведення подій: науково-

практичних 

(конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи, лекції тощо); культурно- видовищних (виставки, 

змагання тощо); 

- здійснення спільної діяльності з пошуку та залучення інвестицій для реалізації 

спільних проектів. 
 

3. ОБОВЯЗКИ ПАРТНЕРІВ 

3.1. При здійсненні співпраці відповідно до цього Меморандуму Партнери 

зобов’язуються: 

- діяти спільно для досягнення поставлених цілей і будувати свої взаємини на 

основі рівності і відкритого партнерства; 

- утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральний, економічний або інший 

збиток будь-кому із Партнерів; 

-узгоджувати та проводити спільні заходи для виконання мети і завдань цього 

Меморандуму; 

- брати участь у плануванні та здійсненні спільних заходів у межах цього 

Меморандуму; 

- створювати добровільні пожежні команди зі статусом юридичної особи; 

- здійснювати спільну діяльність з пошуку та залучення інвестицій для реалізації 

мети та завдань Меморандуму. 
 

4. КОМУНІКАЦІЯ 

4.1. Повідомлення Партнерів викладаються в письмовій формі та передаються 

особисто, електронною поштою або надсилаються на поштові адреси. 

4.2. Партнери відповідають на запити з питань співпраці протягом 7 робочих днів. 

4.3. Партнери в місячний термін повідомляють про зміну їх контактних осіб, 

поштових адрес, електронної пошти, веб та РВ сторінок. 
 

5. ПРИКІНЦЕВІ УМОВИ 

5.1. Цей меморандум набирає чинності з моменту його підписання Партнерами. 

5.2. Зміни до даного Меморандуму вносяться за згодою Партнерів, оформляються 

письмово, підписуються та є його невід’ємними частинами. 

5.3. Кожен із Партнерів може відмовитися від участі в даному Меморандумі і 

достроково припинити його дію в будь-який час, письмово повідомивши інших Партнерів 

про свій намір. У такому випадку цей Меморандум припиняє свою дію для Партнера, що 

відмовився від участі, через місяць після отримання відповідного повідомлення. 

5.4. У разі припинення дії цього Меморандуму, заходи, які були розпочаті на 

підставі цього Меморандуму і не завершені протягом терміну його дії, тривають і 

завершуються, відповідно до умов, які були раніше узгоджені Партнерами, за винятком 

випадків, коли завершити ці заходи неможливо. 

5.5. Партнери забезпечують максимальну прозорість і відкритість своїх відносин 

в межах реалізації завдань, зазначених в цьому Меморандумі.  



Василь САНОЦЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
М.П.______________ 
 
 
 

Селищний голова Більшівцівська ТГ 

Олександра ВІТЕР-ЛЮБЕВИЧ 
Селищний голова Букачівська ТГ 
 
 
 
 
 
 
 

 

  М.П._______________ 
 
 
 
 Павло АНДРУСЯК 
 Сільський голова Дубовецької ТГ 
 
 
 
 М.П._______________ 
 
 
 
 
 Юрій СТЕФАНЧУК  
 Виконавчий директор Івано-     
Франківського регіонального 
відділення Всеукраїнської асоціації 
органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України» 
 
М.П._________________ 

 

5.6. Будь-які суперечки щодо тлумачення чи застосування положень цього 

Меморандуму будуть вирішуватись шляхом дипломатичних переговорів та консультацій 

між Партнерами для досягнення взаємної згоди. 

5.7. Цей Меморандум складений українською мовою у 8 (восьми) примірниках - 

по одному примірнику для кожного Партнера. 

 

ПІДПИСИ ПАРТНЕРІВ: 

Василь АНДРІЄШИН                                                                

Міський голова Бурштинська ТГ                                          

 

 

 

Анджей ЛАТУСЕК 

Начальник ДПК в Кадлубі 

Туравському Опольського воєводства 

Республіки Польща 

 

 

 

М.П._____

 

Ігор ЛУКАШЕВИЧ 

Селищний голова Єзупільська ТГ 

 

 

 

 

 

М.П._______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.______________ 



 


