
Додаток 

до рішення Івано-Франківської міської 

ради від 27.10. 2017р. №293-16 

 

Типовий 

Договір доручення на виконання функцій з управління акціями 

(частками) господарського товариства, які перебувають у власності 

територіальної громади міста Івано-Франківська 

в особі Івано-Франківської міської ради 

 

"___" _________ 201_ року 

 

Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, який 

є органом, уповноваженим управляти корпоративними правами територіальної 

громади міста Івано-Франківська у господарських товариствах (далі – Орган 

Управління) в особі _______________________________________________, 
                                                                                                 (посада, П.І.Б.) 

який діє на підставі «Положення про Департамент комунальних ресурсів Івано-

Франківської міської ради», затвердженого рішенням Івано-Франківської 

міської ради №42-2 від 22.12.2015 р., рішення Івано-Франківської міської ради 

від 27.10. 2017р. № 293-16 та ___________________________________,  діючи 

від імені та в інтересах територіальної громади м. Івано-Франківська в особі 

Івано-Франківської міської ради, яка є акціонером (учасником) 

__________________________________________________________________, 
(найменування господарського товариства) 

з однієї сторони, та__________________________________________________  
                                                                              (П.І.Б.) 

(далі — Уповноважена Особа), з іншої сторони (далі разом — Сторони), уклали 

цей Договір доручення (далі - Договір) відповідно до Цивільного кодексу 

України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

господарські товариства», «Про акціонерні товариства». 

 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до цього Договору Орган Управління доручає, а 

Уповноважена Особа приймає на себе повноваження  щодо здійснення функцій 

з управління акціями (частками), які належать територіальній громаді міста 

Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради в статутному 

капіталі _________________________________________ (далі – Товариство), у 
                                           (найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ) 

кількості _________ штук, номінальною вартістю ________ грн. кожна (для 

акціонерних товариств), що становить ___________ % статутного капіталу 

Товариства. 

1.2 Під здійсненням функцій з управління акціями (частками), які 

перебувають у власності територіальної громади міста Івано-Франківська в 

особі Івано-Франківської міської ради мається на увазі реалізація 



Уповноваженою Особою прав акціонера (учасника) Товариства відповідно до 

статуту Товариства, чинного законодавства та цього Договору. 

1.3. Передача Уповноваженій Особі повноважень для здійснення функцій з 

управління акціями (частками) Товариства не спричиняє переходу до неї права 

власності на них. 
  

2. Права і обов’язки Сторін 

2.1. Відповідно до Договору Уповноважена Особа має право: 

1) представляти в установах, організаціях, державних  та інших органах 

інтереси територіальної громади міста Івано-Франківська у справах управління 

акціями (частками), належними Івано-Франківській міській раді в Товаристві; 

2) одержувати від Органу Управління інформацію про кількість акцій 

(розмір частки) Товариства, що перебувають у власності територіальної 

громади м.Івано-Франківська; 

3) надавати Органу Управління пропозиції щодо внесення відповідних 

змін і доповнень до цього Договору; 

4) отримувати від Товариства інформацію про його фінансово-

економічний стан; 

5) за дорученням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

вимагати скликання позачергових загальних зборів (якщо розмір 

корпоративних прав передбачає можливість учинення таких дій відповідно до 

законодавства) для розгляду питань, які пропонуються виконкомом; 

6) подавати пропозиції щодо включення питань до порядку денного 

загальних зборів Товариства; 

7) вимагати від правління Товариства надання копій рішень загальних 

зборів, витягів з них, звітів Товариства про його діяльність. 

 

2.2. Уповноважена Особа зобов'язана: 

1) брати участь у загальних зборах акціонерів (учасників), голосувати на 

загальних зборах акціонерів (учасників) у межах наданих їй повноважень 

відповідно до завдання на голосування; 

2) діяти в межах повноважень, визначених у цьому Договорі; 

3) здійснювати права акціонера (учасника) на кожних загальних зборах 

акціонерів (учасників) Товариства; 

4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію 

Товариства; 

5) наступного робочого дня після отримання запрошення на загальні збори 

акціонерів (учасників) Товариства письмово інформувати Орган Управління 

про скликання загальних зборів Товариства та їх порядок денний; 

6) звертатися до Івано-Франківської міської ради чи її виконавчого 

комітету перед кожними загальними зборами Товариства для одержання 

завдання для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 

(учасників) відповідно до рішень міської ради з питань управління 

корпоративними правами; 



7) у 15-денний термін після закінчення загальних зборів передати Органу 

Управління копії протоколу загальних зборів та інших документів, які були 

прийняті на зборах, з позицією Уповноваженої Особи, викладеною з кожного 

питання; 

8) невідкладно повідомити Орган Управління про обставини, що не дають 

змоги (тривалий час або тимчасово) виконувати належним чином умови 

Договору; 

9) виконувати накази, доручення Органу Управління з управління акціями 

(частками) Товариства, які належать територіальній громаді міста Івано-

Франківська. 

 

2.3. Орган Управління має право: 

1) у разі потреби викликати Уповноважену Особу для розв'язання 

відповідних питань, пов'язаних з виконанням цього Договору; 

2) у разі потреби давати Уповноваженій Особі окремі доручення та 

додаткові завдання; 

3) перевіряти виконання Уповноваженою Особою функцій з управління 

корпоративними правами територіальної громади міста Івано-Франківська; 

 

2.4. Орган управління зобов'язаний: 

1) своєчасно інформувати Уповноважену Особу про виникнення обставин, 

які спричиняють дострокове припинення дії цього Договору; 

2) інформувати Уповноважену Особу про відмову в продовженні та (або) 

про припинення дії цього Договору; 

3) повідомити Товариство про укладення цього Договору та необхідність 

надання Уповноваженій Особі відповідної інформації та документів 

Товариства. 

2.5. Орган Управління всіляко сприяє виконанню Уповноваженою Особою 

завдань та повноважень, передбачених цим Договором. 

2.6. Уповноважена Особа не має права без окремого доручення Івано-

Франківської міської ради, її виконавчого комітету чи Органу Управління 

приймати рішення про розпорядження акціями (частками) Товариства. 

2.7. Уповноважена Особа гарантує, що: 

- її інтереси не розбігаються з інтересами територіальної громади міста 

Івано-Франківська; 

- не існує жодних судових або інших обмежень , які б завадили виконання 

нею умов цього Договору 

2.8. Уповноважена Особа здійснює представництво особисто, без права 

передоручення іншим особам, і виключно в інтересах територіальної громади 

міста Івано-Франківська. Для посадової особи місцевого самоврядування чи 

державного службовця виконання обов’язків Уповноваженої Особи згідно з 

Договором є виконання додаткових посадових обов’язків посадової особи. 

 

 3. Строк дії та умови припинення Договору 

3.1. Строк дії договору  становить_________________. 



3.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. 

3.3. Договір може бути припинений: 

     1) у разі відмови Органу Управління від Договору; 

     2) у разі відмови Уповноваженої Особи від Договору; 

     3) за взаємною згодою Сторін; 

     4) за рішенням суду; 

     5) у зв'язку із закінченням терміну дії Договору; 

     6) у випадках, передбачених пунктом 4.3 цього Договору. 

3.4. Строк дії Договору може бути продовжений за взаємною згодою 

Сторін на строк, обумовлений Стронами, шляхом укладення письмової угоди 

про це. 

3.5. Орган Управління має право припинити цей Договір, а Уповноважена 

Особа - відмовитися від його виконання у будь-який час, повідомивши іншу 

Сторону Договору про це письмово за місяць до дати припинення Договору. 

3.6. Договір може бути достроково припинений у разі: 

1) неможливості виконання Стороною своїх обов'язків з поважних причин, 

що перешкоджають виконанню обов'язків, передбачених цим Договором; 

2) невиконання Сторонами умов цього Договору; 

3) за рішенням Органу Управління у зв'язку з прийняттям нормативно-

правових актів, які змінюють умови цього Договору та його виконання; 

      4) неодноразового порушення Уповноваженою Особою умов цього 

Договору.  

3.7. Договір достроково припиняється у разі: 

       1) смерті Уповноваженої Особи або визнання її недієздатною, обмежено 

дієздатною або безвісно відсутньою; 

        2) ліквідації, реорганізації Товариства або відчуження всього пакета акцій 

Товариства, що належить територіальній громаді міста Івано-Франківська в 

особі Івано-Франківської міської ради. 

 

4. Інші умови Договору 

4.1. Зміст умов цього Договору є публічним. Публічний характер Договору 

не стосується комерційної інформації, що стала відома Сторонам під час 

виконання Договору. 

4.2. Витрати, пов'язані з виконанням Уповноваженою Особою умов цього 

Договору, можуть відшкодовуватися Органом Управління чи Товариством, 

якщо таке не суперечить статуту або іншими внутрішніми документами 

Товариства. 

4.3. Умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін, якщо Орган 

Управління або Уповноважена Особа зіткнулись з обставинами непереборної 

сили або перешкодами поза контролем, що унеможливлюють належне 

виконання обов'язків за даним Договором або завдання в обсягах, визначених 

цим Договором. 

Під обставинами непереборної сили розуміють події, що не існували в 

момент підписання цього Договору, настання та дію яких Сторони не могли 



відвернути та подолати, а саме: пожежу, землетрус, паводок, аварійні умови, 

військові дії, а також інші подібні обставини. 

Перешкодою поза контролем може бути визнана будь-яка дія третьої 

особи, якщо Сторона, яка зіткнулась з нею, не в змозі була подолати її за 

допомогою законних засобів, що підтверджується відповідними документами. 

Сторона, що зіткнулась з обставинами непереборної сили або з 

перешкодою поза контролем, повинна повідомити про це іншу Сторону. 

Виникнення обставин непереборної сили або перешкоди поза контролем 

продовжує термін виконання зобов'язань за цим Договором на термін, що 

відповідає часу дії вказаних обставин або перешкоди та потрібному терміну для 

подолання їх наслідків. 

4.4. У разі якщо Уповноважена особа працює в бюджетній установі, 

підприємстві, яке фінансується з міського бюджету, за результатами діяльності 

Уповноваженої Особи, при умові належного виконання умов Договору, 

повноти відстоювання інтересів територіальної громади міста Івано-

Франківська може застосовуватися матеріальне заохочення шляхом 

встановлення збільшеної до 50 відсотків щомісячної премії до посадового 

окладу. Збільшена премія до посадового окладу встановлюється на час 

виконання нею функцій з управління акціями (частками), які перебувають у 

власності територіальної громади міста Івано-Франківська. 

4.5. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства. 

4.6. Розгляд спорів між Сторонами та порядок відшкодування збитків 

визначається чинним законодавством. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, які зберігаються кожною з 

Сторін і мають однакову юридичну силу. 

5.2. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за письмовою 

згодою Сторін. 

 

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

Департамент комунальних ресурсів 

Івано-Франківської міської ради 

76018, м. Івано-Франківськ, 

вул. Леся Курбаса, 2 

код ЄДРПОУ 40228135 

 

Директор Департаменту 

 

____________ ________________ 
              (підпис)                                (П.І.Б.) 

«__»_________________ 20___ р. 

Уповноважена Особа 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
 (П.І.Б., серія та номер паспорту, ким виданий; адреса проживання) 

 

 

 

 

____________ ________________ 
              (підпис)                                (П.І.Б.) 

«__»_________________ 20___ р. 
 

 


