
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ОДНОМУ ІЗ СУБ’ЄКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА ІНШИМИ 

СУБ’ЄКТАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ВИКОНАННЯ ОДНОГО ЧИ КІЛЬКОХ ЗАВДАНЬ З 

ПЕРЕДАЧЕЮ ЙОМУ ВІДПОВІДНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

  м. Гайсин                                                «___»  _____________ 2022 року 

 Гайсинська міська територіальна громада через Гайсинську міську раду в особі 

Гайсинського міського голови Гука Анатолія Ілліча, яка надалі іменується Сторона-1 та 

Райгородська сільська територіальна громада через Райгородську сільську раду в особі сільського 

голови Михайленка Віктора Миколайовича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються 

Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки проекту 

дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад». 

 1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них 

відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування одному із суб’єктів 

співробітництва іншими суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з 

передачею йому відповідних ресурсів. 

 1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на 

принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди 

та відповідальності за результати співробітництва. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 2.1 Відповідно до законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

співробітництво територіальних громад», рішення Райгородської сільської ради від 31.03.2022 

року «Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад», рішення 

Гайсинської міської ради №4 від 18.04.2022 «Про забезпечення вивчення, оцінки та громадського 

обговорення пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва 

територіальних громад», з метою забезпечення ефективного використання ресурсів 

територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів 

співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури, Сторони домовилися, згідно з цим 

Договором, Сторона 1 делегує Стороні 2 повноваження щодо  організації та забезпечення права 

дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які проживають на території 

Райгородської територіальної громади на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, а 

також отримання послуг, які надає комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр 

Гайсинської міської ради»  дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років (далі – 

Об’єкт), право комунальної власності на яке належить Стороні-1. 

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА 

ЗВІТУВАННЯ 

 3.1. Вимоги до виконання Стороною-2 завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору: 

3.1.1. Організація та надання послуг комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Гайсинської міської ради здійснюється на території Гайсинської територіальної громади, за 

місцем реєстрації установи. 



3.1.2. За вчасність подання відповідних документів і довезення родин для проведення коплексної 

оцінки розвитку дитини в інклюзивно-ресурсному центру відповідає Сторона-2   

3.1.3. Оплата послуг Стороною-2 здійснюється до 15 числа поточного місяця або одним платежем 

за поточний рік. 

3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного 

кодексу України.  

3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-2, що передаються місцевому бюджету Сторони-

1 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, становить 39208(тридцять 

дев’ять тисяч двісті вісім) грн. 00 коп (розрахунки здійснено щодо запиту Стороною-2) 

3.4. Сторона-1 один раз на півріччя звітує перед Стороною-2 про стан виконання  завдань, 

визначених у пункті 2.1. цього Договору, та про використання коштів переданих для їх виконання 

шляхом подання Стороні-1 звіту.  

3.5. Гайсинська міська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 (найменування суб’єкта 

співробітництва) Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про 

здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором. 

 

 4 ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ 

ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022  

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і 

оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору.  

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його 

укладення 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 
 

 5.1 Цей Договір припиняється у разі:  

5.1.1 закінчення строку його дії;  

5.1.2 досягнення цілей співробітництва; 

5.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;  

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що 

унеможливлює подальше здійснення співробітництва;  

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій 

комунальної форми власності;  

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором 

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва. 

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом 

України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення 

обсягу та погіршення якості надання послуг. 

5.3 Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 

3 примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.  

5.4 Один примірник договору про припинення співробітництва Гайсинська міська рада 

надсилає Мінрегіону упродовж десяти робочих днів після підписання його сторонами 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або 

пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення 

згоди між ними − у судовому порядку.  



6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства 

України.  

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо 

вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.  

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може 

виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, 

прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 днів з дати їх 

настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права 

на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у 

пункті 6.3 цього Договору. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані 

ним, регулюються нормами чинного законодавства України.  

7.2. Цей Договір укладений на 3 аркушах у кількості трьох примірників, з розрахунку по одному 

примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову 

юридичну силу.  

7.3. Гайсинська міська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення 

його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 10 робочих днів після 

підписання його Сторонами.  

 

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 
       Сторона-1: 

Гайсинська міська рада 

Юридична адреса: 23700,  

Вінницька обл., 

м. Гайсин, вул. 1 Травня, 7 

Одержувач платежу: 

Фінансове управління   

Гайсинської міської ради          

Код ЄДРПОУ: 44096540 

Р/р UA828999980314020668000002868 

Казначейство України  

(ЕАП)_ 

МФО 899998 

Міський голова 

Анатолій ГУК 

М.П. 

      Сторона-2: 

Райгородська сільська рада 

Юридична адреса: ______,  

Вінницька обл., 

с. Райгород, вул. ___________ 

Платник: 

Фінансовий відділ  

Райгородської сільської ради 

Код ЄДРПОУ: ___ 

Р/р UA ____ 

Державна казначейська служба України, 

м. Київ 

МФО 820172 

Сільський голова 

Віктор Михайленко 

М.П. 

       

 

 


