
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

С ЬО М А  С Е С І Я  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/7/                     від 09 квітня 2021 року 

 

Про укладання договору 

  щодо співпраці 

 

З метою  надання  спеціалізованої та висококваліфікованої  медичної 

допомоги,  керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

Збаразька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Укласти договір про співпрацю з комунальним некомерційним 

підприємством "Тернопільська  комунальна  міська лікарня №2"  (додаток 1).  

2. Доручити міському голові підписати договір, зазначений у пункті 1. 

3. Укласти угоду про співпрацю між Головним управлінням Пенсійного 

фонду України в Тернопільській області та  Збаразькою міською радою 

Тернопільської області в сфері надання адміністративних послуг (додаток№2). 

4. Доручити міському голові підписати зазначену у пункті 3 угоду. 

 

 

Збаразький міський голова                       Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

рішення Збаразької  міської ради 

№VIII/7/__ від 09 квітня 2021 року 
 

Договір про співпрацю 

м. Збараж                ____  квітня 2021 року 

 

Сторони КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня № 2" в особі директора 

Левчука Ростислава Дмитровича (Сторона 1) та Збаразька міська рада в особі 

міського голови Полікровського Романа Степановича (Сторона 2) домовились про 

наступне: 

1. Сторона 1 має можливість надавати спеціалізовану та висококваліфіковану 

медичну допомогу по наступних спеціальностях: 

- Внутрішні хвороби (терапія, гастроентерологія, ревматологія, 

ендокринологія, пульмонологія). 

- Загальна хірургія, кардіохірургія, хірургія магістральних судин, 

проктологія, флебологія, патологія ЛОГ-органів, урологія). 

- Акушерство та гінекологія (перинатальна допомога з неонатологією, 

гінекологія з елементами лікування захворювань консервативним та оперативним 

шляхом, лікування безпліддя). 

- Кардіологічна допомога з можливістю проведення стентування судин серця. 

- З лікуванням інсультів та іншої неврологічної патології. 

- Можливість обстеження на КТ, ехокардіоскопії, лабораторна діагностика, 

цифрова рентгендіагностика, гастроскопія, колоноскопія, бронхоскопія, 

гістероскопія, цистоскопія. 

- Амбулаторна допомога по аналогічних спеціальностях, а також ортопедія, 

кабінет патології хребта, фізіотерапія, відділення реабілітації, в жіночій 

консультації працює також кабінет патології шийки матки. 

2. Медична допомога та обстеження проводиться на сучасному обладнанні, за 

допомогою інвазивних методів лікування і надається як в плановому, так і в 

ургентному порядкую 

3. Сторона 2 зобов’язується:  



- Направляти в лікарню на лікування, консультацію обстеження, згідно з 

вимогами НИЗУ по направленню сімейного лікаря. 

- При ургентних ситуаціях заздалегідь повідомляти приймальне відділення за 

телефоном (0352) 26 81 09, та в неробочий час повідомляти Паламара С.А. за тел 

(098) 579 03 11, по гінекологічних захворюваннях Сидорчук О.М. за тел. (067) 394 

49 17. 

4. Директору ЦЕМД Джусу М.Я. врахувати даний договір при госпіталізації 

хворих. 

5. Діяльність Сторін 1 та 2 регламентується діючим законодавством. 

6. Оплата за медичну послугу проводиться згідно тарифів НСЗУ та на кошти 

НСЗУ. 

7. Договір вважається чинним з дня його підписання. 

8. Продовження договору можливе, якщо жодна із сторін не бажає перервати 

цей договір, попередивши іншу сторону за 1 місяць. 

 

Сторона 1 

НКП "Тернопільська комунальна 

міська лікарня №2" 

Юридична адреса: 

46023, м. Тернопіль, вул. Р. 

Купчинського, 14 

тел. (0352) 26 37 75 

e-mail: admintkml2@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 05497361 

UA803387830000026003055121693 

в ТФ АК КБ "Приватбанк" 

Директор 

__________________ 

Сторона 2 

Збаразька Міська рада  

Юридична адреса: 

47302, Тернопільська область 

м. Збараж, вул. Хмельницького, 4 

тел. (03550) 213 13, 213 09 

e-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 04058404  

Збаразький міський голова  

_______________________ 

 

 

 

mailto:admintkml2@ukr.net


Додаток 2 

рішення Збаразької  міської ради 

№VIII/7/__ від 09 квітня 2021 року 

 

УГОДА 

про співпрацю між Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Тернопільській області та  Збаразькою міською радою Тернопільської 

області в сфері надання адміністративних послуг 
 

м. Збараж       «______» _______________ 2021 року 
 

 

Збаразька міська рада, в особі міського голови Збаража Полікровського Романа 

Степановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

однієї сторони, та Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській 

області, в особі начальника управління Москалика Ігоря Івановича, який діє на підставі 

Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду 

України № 28-2 від 22.12.2014 (зі змінами), з іншої сторони, надалі разом - Сторони, а кожен 

окремо – Сторона, уклали цей Меморандум про співпрацю в сфері надання адміністративних 

послуг (далі – Меморандум) про наступне.  
 

І. Загальні положення 
 

Угода є документом, що засвідчує наміри Сторін створити для суб’єктів звернень за 

адміністративними послугами ефективні механізми доступу до адміністративних послуг, 

закріпити прозорість та відкритість процедури, оперативність, своєчасність, доступність та 

зручність отримання адміністративних послуг з урахуванням принципів верховенства права, 

рівності перед законом, захищеності персональних даних, неупередженості та справедливості. 

Реалізація Угоди здійснюється відповідно до законів України «Про адміністративні послуги», 

«Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» (зі змінами), рішення Підволочиської селищної ради від 18 вересня 

2020 року № 5469 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Підволочиської селищної ради». 

Сторони, відповідно до своїх завдань та чинного законодавства України, будуть здійснювати 

співробітництво та координацію своєї діяльності в частині, яка стосується надання ними 

адміністративних послуг. 

ІІ. Предмет Угоди  

2.1. Сторони  співпрацюють в рамках надання пенсійних послуг, представниками Відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в 

Тернопільській області через згідно з графіком прийому, який затверджується Сторонами. 

2.2. Сторони співпрацюють в рамках надання консультацій по наступних адміністративних 

послугах: 

2.2.1. надання довідкової інформації (номери телефонів, адреси органів Пенсійного фонду, 

режим роботи, порядок звернень на прийом, попередній запис на прийом, тощо); 

2.2.2. попередній запис на прийом до керівника територіального управління або керівників 

структурних підрозділів управління; 



2.2.3. надання консультацій, роз’яснень щодо застосування законодавства про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, прав та обов’язків 

платників ЄСВ та застрахованих осіб; 

2.2.4. прийом звернень на видачу довідок: про розмір пенсії; про перебування на обліку; про 

заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7); 

2.2.5. видача виготовлених довідок, оригіналів трудових книжок; 

2.2.6. допомога в заповненні та прийом анкети на виготовлення пенсійного посвідчення; 

2.2.7. надання переліку документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, її 

перерахунок; 

2.2.8. прийом заяв про надання допомоги у витребуванні документів, необхідних для 

підтвердження страхового стажу, заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсій; 

2.2.9. забезпечення доступу до електронних сервісів Пенсійного фонду України, надання 

допомоги в користуванні ними; 

2.2.10. реєстрація на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. 

2.3. Відповідно до Постанови правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року  № 

13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного 

фонду України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 672-р 

«Про схвалення Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 

року» адміністративні послуги, зазначені у підпунктах 2.2.4 - 2.2.10 пункту 2.2. відносяться до 

компетентності органів Пенсійного фонду України і надаються виключно ними. 
 

ІІІ. Зобов’язання сторін 
 

3.1. Сторони зобов’язуються: 

3.1.1. у процесі досягнення спільних цілей будувати свої  взаємовідносини на засадах рівності, 

чесного партнерства та створення режиму  максимального  сприяння; 

3.1.2. діяти згідно з вимогами законодавства та нормативними актами, що регулюють діяльність 

Центру надання адміністративних послуг  в с.Чернихівці та с.Колодне ; 

3.1.3. визначити контактних осіб для проведення консультацій і розроблення пропозицій щодо 

надання адміністративних послуг; 

3.1.4. проводити зустрічі (наради, круглі столи тощо) з метою обговорення питань щодо 

реалізації Меморандуму; 

3.1.5. проводити інформаційні кампанії щодо висвітлення спільної діяльності. 

3.1.6. внутрішніми розпорядчими актами призначити із складу своїх працівників, осіб 

відповідальних за зв’язки між Сторонами; 
 

IV. Термін дії Меморандуму 
 

4.1. Ця Угода діє з моменту підписання його Сторонами та до 31 грудня 2021 року.  

У разі, коли жодна із Сторін за місяць до закінчення строку дії не заявить про своє небажання 

далі продовжувати відносини, Меморандум вважається продовженим на кожний наступний рік 

на таких самих умовах. 

4.2. Початком надання Сторонами адміністративних послуг, є день зазначений в погодженому 

графіку прийому, відповідно до п.2.1. 

4.3. Сторона, яка виявила бажання припинити дію Угоди, зобов’язана про це повідомити іншу 

Сторону в термін не пізніше ніж за один місяць. 
 

V. Інші умови 
 

5.1. Ця Угода складена та підписана у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

чинність та автентичність, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

5.2. Спірні питання, які виникатимуть під час виконання Сторонами умов Угоди вирішуються 

Сторонами шляхом консультацій та переговорів. 

5.3. Зміни та доповнення до Угоди можуть бути внесені лише за взаємною домовленістю 

Сторін, шляхом укладення додаткової угоди. 



5.4. Ця Угода не покладає на Сторони, що його підписали, будь-яких фінансових зобов'язань. 
 

 

VI. Найменування та реквізити сторін 
 

Збаразька міська рада 
 
 

47301, Тернопільська область,  

м.Збараж, вул.Б.Хмельницького,1 

код ЄДРПОУ 04396294 

тел. (03550) 213 13, 213 09 

 
 
 

Голова Збаразької міської ради 
                                

__________________Роман Полікровський 
М.П. 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
46001, Тернопільська область,  

м. Тернопіль, Майдан Волі,3 

 код ЄДРПОУ 14035769 

тел.(0352) 52-20-53 

 
 
 

Начальник управління 
 

____________________  Ігор МОСКАЛИК 
М.П. 
 

 


