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 МЕМОРАНДУМ   
 

про співробітництво між  

Громадською організацією  

“Інститутом сталого регіонального розвитку” і 

Збаразькою міською радою Тернопільської області. 

 
  

м. Тернопіль                                                                         “___” ___________ 2022 р. 

 

 

Громадська організація “Інститут сталого регіонального розвитку”, в 

особі директора Василевського Володимира Адамовича, який діє на підставі 

Статуту та Збаразька міська рада Тернопільської області, в особі 

Полікровського Романа Степановича, який діє на підставі Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” надалі – Сторони, уклали цей Меморандум про 

співробітництво та координацію діяльності про наступне: 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Предметом Меморандуму є співробітництво Сторін з питань підготовки та 

реалізації інвестиційних, грантових проектів, поліпшення бізнес-клімату, 

залучення інвестицій, створення сприятливих умов для діяльності інвесторів на 

території Збаразької територіальної громади. 

1.2. Співробітництво Сторін включає впровадження комплексу правових, 

організаційних та інших заходів, спрямованих на підвищення економічного і 

соціального розвитку Збаразької територіальної громади та її мешканців. 

1.3. Термін дії Меморандуму три роки без права його розірвання сторонами.  

1.4. Припинення дії Меморандуму здійснюється шляхом письмового 

повідомлення однією зі Сторін іншої Сторони не менше, ніж за два місяці. 

Розірвання Меморандуму співпраці не перешкоджає організованому завершенню 

всіх поточних спільних заходів та проектів, передбачених Меморандумом, не 

впливає на інші угоди Сторін. 

Цей Меморандум може бути змінений тільки за взаємної письмової згоди 

Сторін. 

 

 

2. НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

2.1. Пріоритетними напрямками співробітництва Сторін є: 

- розробка та реалізація програм, проектів для залучення приватних та 

публічних інвестицій, фінансів міжнародних організацій та різноманітних грантів 

та програм; 

- залучення інвесторів на територію Збаразької територіальної громади;  

        - співпраця по забезпеченню залучення міжнародної технічної допомоги; 
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- співпраця з питань державно-приватного підприємництва;           
        - співпраця з налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими 

організаціями; 

- взаємодія з центральними органами державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними 

інститутціями з метою врахування інтересів інвесторів; 

- навчання та професійна підготовка профільних спеціалістів з напрямків, які 

забезпечуватимуть розвиткову складову територіальної громади; 

- організація і проведення спільних заходів, спрямованих на вирішення 

питань, що становлять взаємний інтерес Сторін.  

Викладені у цій статті пріоритетні напрями співробітництва Сторін не є 

вичерпними і їх перелік може бути розширено за згодою Сторін. 

                               

 

3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

3.1. З метою реалізації пріоритетних напрямів співробітництва Сторони 

забезпечують створення належних умов для активізації інвестиційної діяльності у 

аграрній, легкій, машинобудівній сферах, виробництві автозапчастин, будівельних 

матеріалів, харчовій та інших галузях, оперативного обміну інформацією.  

3.2. Сторони домовилися щодо включення представників до спільних робочих 

груп тощо, пов'язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності та програм 

міжнародної технічної допомоги на території громади.  

3.3. Громадська організація “Інститут сталого регіонального розвитку” надає 

потенційним інвесторам пріоритетну інформацію про можливості реалізації 

інвестиційних проектів на території Збаразької територіальної громади та 

першочергово спрямовує їх на співпрацю на цій території.  

3.4. Громадська організація “Інститут сталого регіонального розвитку” готує 

ряд грантових заявок на міжнародних та вітчизняних донорів з метою реалізації 

соціально-економічних проектів на території Збаразької територіальної громади і 

зобов’язується лобіювати її інтереси на відповідному рівні для виділення коштів 

від донорів. 

3.5. Збаразька міська рада щорічно при плануванні бюджету закладає на 

розвиткову статтю («бюджет розвитку») певну суму (за домовленістю), які будуть 

спрямовані на фінансування проектів регіонального розвитку, залучення 

потенційних інвесторів, підготовку грантових заявок на фінансування за 

програмами міжнародної технічної допомоги, промоцію території громади, 

підготовку, навчання та підвищення кваліфікації профільних спеціалістів, інші 

заходи з підвищення конкурентоспроможності громади. 

3.6. Переважним виконавцем по заходах та напрямках роботи зазначених в 

п.3.5. передбачено Громадську організацію “Інститут сталого регіонального 

розвитку”.  

3.3. Взаємодія між Сторонами з усіх робочих питань стосовно надання послуг 

за цим Меморандумом здійснюється через осіб, зазначених нижче (надалі – 

«Ключові Контактні Особи»). 
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Ключовою Контактною Особою від ГО 

“Інститут сталого регіонального розвитку” є:  

ПІБ: Василевський Володимир Адамович 

Посада:Директор ГО  

“Інститут сталого регіонального розвитку” 

E-mail: v.vasylevskyy@gmail.com 

Тел.: +380685151207  

Ключовою Контактною Особою від 

Збаразької міської ради  є: 

ПІБ:Токар Роман Михайлович 

Посада:Радник-консультант  

Збаразького міського голови 

E-mail:roman.tokar@zbarazh-

rada.gov.ua 

Тел.:+380977911237   
 

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

4.1. Сторони домовилися дотримуватися умов конфіденційності відносно 

будь-якої інформації, отриманої від (або про) потенційних інвесторів у ході 

співробітництва за цією Угодою до моменту підписання Меморандуму про 

реалізацію інвестиційного проекту та публічного оголошення на сайті ГО “Інститут 

сталого регіонального розвитку”, не розголошувати відомості, що становлять 

предмет комерційної таємниці потенційного інвестора, і не використовувати їх у 

своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, як протягом строку дії цього 

Меморандуму, так і після закінчення строку дії цього Меморандуму. 

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання зобов'язань, визначених Меморандумом, відповідно до чинного 

законодавства.  

5.2. Згідно з пріоритетними напрямками співробітництва Сторін Збаразька 

міська рада зобов’язується виділяти кошти на підтримку діяльності ГО “Інститут 

сталого регіонального розвитку” та виконання спільних програм і проектів, 

відповідно до укладених договорів на надання нижче перелічених послуг і сум: 

1.Розробка проектів з ревіталізації центральної площі м.збаража,  

всього                                                                                                  –  149 400 грн.,  

в тому числі: 

1.1.Збір вихідних даних для розробки проекту                                  -  49 800 грн. 

1.2.Розробка ТЕО та фінансової моделі проекту                               -  49 900 грн. 

1.3. Підготовка комплексного проекту для фінансування за кошти донорів та 

інвесторів (включаючи презентацію проекту)                                          –   49 700 грн. 

2.Створення індустріального парку в м.Збаражі, всього                 – 249 250 грн. 

в тому числі: 

2.1.Збір вихідних даних для розробки проекту                                –   49 750 грн. 

2.2.Проведення оцінки природно-ресурсного потенціалу громади – 49 800 грн. 

2.3розробка фінансової моделі роботи ІП                                           - 49 850 грн. 

2.4.підготовка концепції  ІП                                                                 -  49 900 грн. 

2.5. створення та виготовлення візуальних матеріалів (відеоролик, 

поліграфічні матеріали і т,п.)                                                                        - 49 950 грн. 
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6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами.  

6.2. Зміни та додатки до Меморандуму, а також плани та договори, укладені 

для її виконання, є невід'ємною частиною Меморандуму і мають юридичну силу у 

випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими 

представниками Сторін. 

6.3. Цей Меморандум укладений у двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 

 

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Громадська Організація                                     Збаразька міська рада 

“Інститут сталого регіонального розвитку”   Тернопільської області  

м.Тернопіль вул.Коновальця 18/122                 м.Збараж,вул.Б.Хмельницького,4 

 

 

Директор  

                                       

 

В.А. ВАСИЛЕВСЬКИЙ            

 

               

 

      Збаразький міський голова 

       

 

        Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 


