
 
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  

В О С ЬМ А  С Е С І Я  

Д РУ Г Е  З АС І Д А Н Н Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/8/121                від 09 липня 2021 року 

 

Про укладання меморандуму 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, 

підприємництва та прав споживачів, міська рада   

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1.Укласти з Державним навчальним закладом "Тернопільський професійний 

коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" меморандум про 

співробітництво (додається). 

 

Збаразький міський голова                                               Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

рішення Збаразької  міської ради 

№VIII/8/121 від 09 квітня 2021 року 

 

МЕМОРАНДУМ 

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

МІЖ ЗБАРАЗЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ТА  

ДЕРЖАВНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА 

ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" 

 

Збаразька міська рада (далі – Збаразька міська рада), в особі міського голови 

Полікровського Романа Степановича, що діє на підставі ЗУ “Про місцеве 

самоврядування в Україні”  та Державний навчальний заклад “Тернопільський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”(далі - 

ДНЗ “ТПК ПВФП”), в особі начальника Ластовицького Вадима Вікторовича, що 

діє на підставі Статуту, та які надалі разом визначаються як Сторони: 

визначаючи необхідність зміцнення дружніх зв’язків в галузі освіти та 

професійного навчання; 

виходячи із взаємних інтересів у встановленні співробітництва між 

Сторонами; 

з метою розвитку та укріплення професійних навичок, освітніх, наукових 

та інформаційних зв’язків 

 підписали цей Меморандум про нижчевикладене: 

 

Стаття 1 

Сторони в рамках діючого законодавства та у відповідності зі своїми 

установчими документами на основі рівноправ’я та взаємної зацікавленості 

будуть розвивати взаємовигідне співробітництво у галузях, які представляють 

взаємний інтерес, з метою їх наукового, професійного та освітнього 

удосконалення. 

Стаття 2 

Сторони погоджуються зосередити свої зусилля в партнерстві на розробці 

широкого ряду можливостей обміну знаннями, вміннями та досвідом в сферах  

професійної діяльності. 

Стаття 3 

Сторони будуть розвивати наступні форми співробітництва: 

Реалізація спільних навчальних, тренувальних та професійних програм; 

За взаємною згодою, сторони можуть здійснювати  спільні проекти, 

проводити спільні заходи, професійні навчання та тренування, виступи і 

публікації у ЗМІ, спрямовані на професійний розвиток  Збаразької міської ради та 

ДНЗ «ТПК ПВФП»; 

Спільно використовувати навчальні класи, об’єкти навчально–матеріальної 

бази для проведення занять, навчань, тренувань та різноманітних заходів Сторін; 



Запрошувати представників Сторін для проведення показових занять, 

навчань, тренувань, обміну досвідом та інформацією щодо навчальної, науково – 

методичної, науково – дослідницької та професійної діяльності; 

Обмінюватись досвідом у сфері охоронної, безпекової та професійної 

діяльності навчальними та навчально–методичними матеріалами, навчальною, 

науковою та науково – методичною літературою, періодичними виданнями; 

Проходження практики курсантами ДНЗ “ТПК ПВФП”. 

Сторони можуть визначати і інші форми співробітництва, які не зазначені у 

цьому Меморандумі. 

Стаття 4 

Для реалізації вказаних у статті 3  форм співробітництва, Сторони будуть 

опрацьовувати конкретні механізми та напрямки, строки та обсяги співпраці, а 

також способи та умови організації та фінансування заходів. 

Стаття 5 

Сторони досягли згоди у тому, що в майбутньому вони матимуть змогу 

внести до Меморандуму будь  які доповнення, необхідні для співпраці в інших 

сферах. 

Стаття 6 

Даний Меморандум вступає в силу з моменту його підписання. 

Меморандум може бути розірваний будь  якою Стороною шляхом 

попереднього письмового повідомлення іншої Сторони за один місяць до 

моменту розірвання. 

У разі припинення дії цього Меморандуму, всі прийняті Сторонами до його 

розірвання зобов’язання будуть виконані у відповідності до положень цього 

Меморандуму. 

 

Даний меморандум підписано "____"______________________2021 року. 

 

 

 

ЗБАРАЗЬКА  

МІСЬКА РАДА 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З 

ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ 

ТА ФІЗИЧНОЮ 

ПІДГОТОВКОЮ" 

 

47302, м. Збараж,  

вул. Б. Хмельницького, буд.4, 

ЄДРПОУ 04058404 

47302, Тернопільська обл., 

м. Збараж, вул. Д. Галицького, 48 

ЄДРПОУ 02547582 

 

 

Міський голова 

 

 

            Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

Начальник 

 

 

             Вадим ЛАСТОВИЦЬКИЙ 

 


