
                                                                                                      Відділ організації 

                                                                                                       надання адмінпослуг        

УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

(                                              сесія сьомого скликання) 

РІШЕННЯ 
 

від                       №                    Проект 
м. Бердичів 

 
 

Про погодження  

тексту додаткової угоди 

до угоди про партнерство 

 

Розглянувши пропозицію щодо додаткової угоди до угоди про 

партнерство в рамках проєкту «U-LEAD з Європою» між Бердичівською 

міською радою та компанією NIRAS Sweden AB, керуючись ст.25 ч.1 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Погодити текст  додаткової угоди до угоди про партнерство в рамках 

проєкту «U-LEAD з Європою» між Бердичівською міською радою та 

компанією NIRAS Sweden AB згідно з додатком. 

2. Уповноважити міського голову Мазура В.К. на підписання додаткової 

угоди до угоди про партнерство між Бердичівською міською радою та 

компанією NIRAS Sweden AB. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію соціально-

економічного розвитку, енергоефективності, бюджету, фінансів і цін.     

 

 

 

Міський голова                    В. К. Мазур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від                     № 

 

 

Additional agreement Number 1 to 

Partnership Agreement Number 867 

 

Додаткова угода № 1 

до Угоди про партнерство №867 

 

The project „U-LEAD with Europe: Ukraine Local 

Empowerment, Accountability and Development‟ - 

Component 2 „Administrative Service Centres and 

Awareness Raising of Citizens on Local Self-

governance‟ (Round 4) (hereinafter referred to as “the 

Project”), funded by the European Union and 

implemented by NIRAS Sweden AB under delegated 

cooperation with the Swedish International 

Development Cooperation Agency (Sida), represented 

by Anna Liljelund Hedqvist, hereinafter referred to as 

“the Implementer”, on the one hand, 

 

 

And Berdychiv City Council of Zhytomyr Oblast   

represented by Vasyl Mazur, City Head, hereinafter 

referred to as “the Community”, on the other hand, 

jointly called “the Parties”, have signed this Partnership 

Agreement (hereinafter referred to as “the 

Agreement”). 

 

Проект «U-LEAD з Європою: програма для 

України з розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - 

Компонент 2 «Створення центрів надання 

адміністративних послуг та підвищення 

поінформованості населення про місцеве 

самоврядування» (раунд 4) (далі – «Проект»), що 

фінансується Європейським Союзом та 

реалізується компанією NIRAS Sweden AB на 

замовлення Шведського агентства міжнародного 

розвитку (Sida),  в особі Анни Лілєлунд Хедквіст, 

далі – «Виконавець», з однієї cторони, 

та Бердичівська міська рада Житомирської 

області  , в особі  Василя Мазура, міського голови 

, далі – «Громада», з другої cторони, спільно 

іменовані «Сторони», уклали Додаткову угоду до 

Угоди про партнерство про наступне: 

 

1. To set forth clause 2.2 of §2 of the Partnership 

agreement in the following wording: 

 

1. Викласти абзац 2.2 §2 Угоди про 

партнерство в наступній редакції: 

 

2.2. The Project shall be implemented between 2 March 

2020 (“the Project Start Date”) to 30 April 2021 

(“the Project End Date”). 

 

2.2. Період реалізації Проекту – з 2 березня 

2020 до 30 квітня 2021 року («Дата завершення 

Проекту»). 

 

2. To set forth paragraph v) clause 3.1 of §3 of the 

Partnership agreement in the following wording: 
2. Викласти п. “v” абзацу 3.1 §3 Угоди про 

партнерство в наступній редакції: 

 

v) proper premises for the ASC is a prerequisite 

for deliveries of tangible assets by the Project, namely: 

furniture, IT equipment, in some cases - electronic 

queue management system and signs. Therefore the 

Project reserves the right not to supply tangible assets in 

case of unreadiness of the premises for ASC until 

31.08.2020. 

 

v) належне приміщення для ЦНАП – 

визначальна умова для поставок Проектом 

матеріальних ціностей, а саме: меблів, 

комп'ютерної техніки, в окремих випадках - 

електронної системи керування чергою та 

ознакування Громаді. У зв‟язку з цим, Проект 

залишає за собою право не постачати матеріальні 

цінності у разі неготовності  приміщення для 

ЦНАП до 31.08.2020. 

 

3. To set forth §8 of the Partnership agreement in the 

following wording: 

 

3. Викласти §8 Угоди про партнерство в 

наступній редакції: 

§ 8 

Ownership Rights to Project Outputs  

 

8.1. The property, equipment and materials 

provided by the Project (”the Project Outputs”) shall be 

used by the Community for their intended purposes 

§8 

Власність на результати Проекту  

 

8.1. Майно, нематеріальні активи 

обладнання та матеріали, надані Проектом 

(«Результати Проекту»), використовуються 



and cannot be transferred or assigned to third parties.  

 

 

8.2. The Parties agree that after Project completion the 

Project Outputs shall be used by inhabitants of the 

Community (if a joint city and district ASC is 

established - then by the inhabitants of the district) and 

other entities applying for services in accordance with 

the legislation of Ukraine as well as by the 

Implementer with the objective of disseminating the 

experience. 

 

Громадою згідно з призначенням і не можуть 

бути передані або переуступлені третім особам. 

 

8.2. Сторони погоджуються, що після 

завершення Проекту Результатами Проекту 

користуватимуться мешканці Громади (у разі 

створення міськрайонного ЦНАП – також 

мешканці району), інші суб‟єкти звернень 

відповідно до законодавства України, а також 

Виконавець для поширення досвіду. 

 

4. The Additional Agreement was concluded on the 

July 10, 2020 in Kyiv in Ukrainian and English in 

two copies, one for each of the Parties. 

4. Додаткова Угода укладена  у місті Києві 

українською та англійською мовами у двох 

примірниках, по одному для кожної зі Сторін. 

 

Signatures of the Parties: Підписи Сторін: 

 

       

 

 

_______________ 

NIRAS Sweden AB 

 

  

                                         

__________ 

NIRAS Sweden AB 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Berdychiv City Mayor                             

V.K. Masur 

 

 
________________ 

 

 

Підписи Сторін: 
Бердичівська міська рада 

Міський голова  

В.К. Мазур 

 
________________ 

 


