
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 16 жовтня 2020 року                               м. Біла Церква                                    № 215 Р 

 

Про заходи щодо укладання 

договорів про співпрацю 

 

Розглянувши подання управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Білоцерківської міської ради від 28 вересня 2020 року № 01-30/ 361, відповідно до 

пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від  25 грудня 2015 року № 22-03-VII «Про 

створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», 

рішення Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2017 року № 1468-38-VII «Про внесення змін 

та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року № 22-03-VII «Про 

створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», 

рішення Білоцерківської міської ради від 24 вересня 2015 року № 1581-79-VI «Про створення 

спеціалізованих служб цивільного захисту міста» та рішення Білоцерківської міської ради від 26 

грудня 2019 року № 4784-87- VII  «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 вересня 2015 

року № 1581-79- VI «Про створення спеціалізованих служб цивільного захисту міста», з метою 

оперативного забезпечення матеріальними цінностями для виконання заходів із запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зобов’язую:   

 

1. Структурним підрозділам Білоцерківської міської ради та її виконавчому комітету в 

термін до 16 жовтня 2020 року забезпечити укладення та підписання договорів про співпрацю (за 

зразком, що додається): 

1.1.  Управлінню економіки Білоцерківської міської ради (спеціалізована служба 

матеріального забезпечення) - на постачання пально-мастильних матеріалів відповідно до розділу 

ІV (запаси ПММ) додатку 1 «Номенклатура та обсяги накопичення матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуацій міста Білої Церкви Київської області» 

рішення Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2017 року № 1468-38-VII «Про внесення змін 

та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року № 22-03-VII «Про 

створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» із  

суб’єктами господарювання, які зайняті зберіганням і реалізацією пально-мастильних матеріалів. 

1.2. Відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського 

харчування Білоцерківської міської ради (спеціалізована служба торгівлі і харчування) - на 

постачання продуктів харчування відповідно до розділу V (продукти харчування) додатку 1 

«Номенклатура та обсяги накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуацій міста Білої Церкви Київської області» рішення Білоцерківської 

міської ради від 31 жовтня 2017 року №1468-38-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення 

Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року №22-03-VII «Про створення матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» із суб’єктами 

господарювання, які зайняті зберіганням і реалізацією продуктів харчування. 

 

2.  В термін до 16 жовтня 2020 року підписати договори про співпрацю згідно зразка, що 

додається: 
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2.1.  Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

(спеціалізована комунально-технічна служба) – на постачання матеріальних цінностей відповідно 

до розділів I (будівельні  матеріали,  засоби  господарського  призначення), II (речове майно) та III 

(майно для забезпечення виконання спеціальних завдань) додатку 1 «Номенклатура та обсяги 

накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуацій 

міста Білої Церкви Київської області» рішення Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2017 

року №1468-38-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 

25 грудня 2015 року №22-03-VII «Про створення матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» із суб’єктами господарювання, які зайняті 

виробництвом, зберіганням і реалізацією зазначених матеріальних цінностей. 

2.2.  Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради (спеціалізована медична 

служба) - на постачання матеріальних цінностей відповідно до розділу VI (лікарські засоби та 

вироби медичного призначення) додатку 1 «Номенклатура та обсяги накопичення матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуацій міста Білої Церкви Київської 

області» рішення Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2017 року №1468-38-VII «Про 

внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року      

№ 22-03-VII «Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій» із суб’єктами господарювання, які зайняті виробництвом, зберіганням і 

реалізацією зазначених матеріальних цінностей. 

 

3.  У разі виникнення надзвичайної ситуації укласти відповідні договори з урахуванням 

умов, визначених у договорах про співпрацю. 

 

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови 

відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                          Геннадій ДИКИЙ 



Договір про співпрацю 

м. Біла Церква                                                                               «___» ___________ 2020 р. 

 

 

__________________________________, що діє на підставі 

_______________________, надалі Сторона – 1, з однієї сторони, та міський голова Дикий 

Геннадій Анатолійович, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», надалі Сторона – 2, з другої сторони, які далі по тексту спільно іменуються 

Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом Договору є взаємодія і співробітництво сторін Договору з метою 

забезпечення наявності та використання матеріальних цінностей, необхідних для ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації у разі її виникнення, а саме забезпечення: 

_____________________________________________________________________________ 

(далі – матеріальні цінності).    

 1.2. Кінцевим результатом по забезпеченню матеріальними цінностями буде 

укладання договору поставки матеріальних цінностей для матеріального резерву для 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 
 

2. Зобов’язання сторін 

2.1. Сторона - 1 зобов’язується: 

2.1.1. Невідкладно вчиняти дії щодо забезпечення наявності матеріальних цінностей 

з моменту повідомлення Стороною – 2 про виникнення надзвичайної ситуації та 

необхідності вчинення дій щодо ліквідації її наслідків. 

2.1.2. Належним чином вчиняти дії, необхідні для досягнення мети цього Договору.  

2.2. Сторона - 2 зобов’язується:  

2.2.1. Повідомляти Сторону – 1 про виникнення надзвичайної ситуації та 

необхідності забезпечення матеріальними цінностями для вчинення дії щодо ліквідації її 

наслідків. 

2.2.2. Належним чином вчиняти дії, необхідні для досягнення мети цього Договору. 

2.3. Сторони беруть на себе зобов’язання співпрацювати у напрямах, визначених 

розділом першим цього Договору відповідно до чинного законодавства України. 

3. Строк дії Договору 

3.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання уповноваженими представниками і скріплення печатками Сторін (за наявності) 

та діє до моменту забезпечення матеріальними цінностями у разі потреби.  

3.2. Розірвання цього Договору допускається за взаємною згодою Сторін шляхом 

укладення додаткової  угоди. 

4. Інші умови 

4.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та будь-

які відомості, що стали відомі в процесі виконання зобов'язань за Договором, є 

конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої згоди іншої 

Сторони, крім випадків, передбачених законодавством України. 

4.2. Умови цього Договору мають однакову зобов'язальну силу для Сторін і можуть 

бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладанням додаткової угоди 

протягом дії Договору. 

4.3. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій 

стороні без письмової згоди другої Сторони. 
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4.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 

попередні угоди протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього 

Договору, втрачають юридичну силу. 

4.5. Будь-які усні домовленості щодо цього Договору виключаються. 

4.6. Цей Договір регулюється та тлумачиться у відповідності до законодавства 

України. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

4.7. Зміни та доповнення до цього Договору оформляються письмово та з моменту 

підписання уповноваженими представниками і скріплення печатками Сторін (за наявності) 

стають невід'ємною частиною даного Договору. 

4.8. Цей договір складено у двох примірниках, українською мовою, що мають 

однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони. 

 

5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 

 

Сторона - 1 

 

Сторона - 2 

 

 

 

 

_______________ ___________ 

    (підпис) 

    М. П. 

Міський голова Дикий Геннадій 

Анатолійович 

 

09117, Київська область, м. Біла Церква, 

вул. Ярослава Мудрого, 15 

КОД ЄДРПОУ 04055009 

Р/р 35415072034523 

ДКСУ в Київській обл..  

МФО 820172 

Тел. 39-21-59; 5-36-64 

 

 

Міський голова 

_________________ Геннадій ДИКИЙ 

    (підпис) 

    М. П. 

 


