
ДОГОВІР
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ 
«Тількиразом зробимо село привабливим»

Харківська область 22 березня 2017 року
смт. Великий Бурлук

Територіальна громада смт. Великий Бурлук, с. Балка, с. Буряківка, 
с. Голубівка, с. Горяне, с. Жуків Яр, с. Заміст, с-ще, Канівцеве, с. Лебедівка, 
с-ще, Литвинівка, с. Манцівка, с. Михайлівна,с. Новоселівка, с. Плоске, с. 
Ю р’євка, с. Яєчне через Великобурлуцького селищну раду в особі 
селищного голови Терещенка Віктора Миколайовича, яка надалі 
іменується Сторона-1, територіальна громада с-ща. Підсереднє, с-ща, 
Дорошенкове, с-ща, Малахово, с-ща, Сірий Яр. через Підсереднянську 
сільську раду в особі сільського голови Шевченка Миколи Олексадровича, 
яка надалі іменується Сторона-2, територіальна громада с. Гнилиця Перша 
через Гнилицьку Першу сільську раду в особі сільського голови Віцоти 
Миколи Миколайовича, яка надалі іменується Сторона-3, територіальна 
громада с. Катеринівка, с-ще Микільське через Катеринівську сільську раду в 
особі сільського голови Бахмета Сергія Леонідовича, яка надалі іменується 
Сторона-4, територіальна громада с. Григорівна, с. Амбарне, с-ще Соніно 
через Григорівську сільську раду в особі сільського голови Чернявського 
Андрія Володимировича, яка надалі іменується Сторона-5, територіальна 
громада с. Хатнє, с-ща. Красноярське через Хатнянську сільську раду в 
особі сільського голови Бреславського Володимира Олександровича, яка 
надалі іменується Сторона-6 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 його проекту7 не повністю 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 
реалізації спільного проекту, що передбачає координацію діяльності 
суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період 
ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.

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.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в України», 
«Про співробітництво територіальних громад», а також з метою вирішення 
питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного 
проекту «Тількиразом зробимо село привабливим» (далі -Проект) .

2.2. Метою реалізації проекту є забезпечення належного санітарного стану 
населених пунктів Великобурлуцької селищної, Підсереднянської, 
Гнилицької Першої, Катеринівської, Григорівської, Хатнянської сільських 
рад та екологічної безпеки сільських жителів.

2.3. Проект реалізується упродовж 2017-2018 років, починаючи із 
01 квітня 2017 року.

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА
ЗВІТУВАННЯ

3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:

3.1.1 .Укладення договору про співробітництво між суб’єктами 
співробітництва;

3.1.2.Акумулювання фінансових ресурсів на рахунку Великобурлуцької 
селищної ради;

3.1.3. Закупівля спеціальної техніки та обладнання, необхідних для 
виконання робіт по благоустрою (колісний трактор, відвал для трактора, 
подрібнювач гілок, причеп до трактора, косарка ротаційна з обладнанням для 
косіння трави та обрізання гілок, щітковий пристрій для підмітання вулиць, 
піскорозкидач навісний, сміттєвоз, асенізаційна машина, навантажувач, 
контейнери для сміття).

3.2.Суб’єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі:

3.2.1. Сторона -  1:
- виділяє з селищного бюджету на реалізацію заходів Проекту кошти 

передбачені в пункті 3.4 цього договору;
- акумулює на своєму рахунку кошти, які надійдуть від місцевих 

бюджетів суб’єктів співробітництва та інших незаборонених законодавством 
джерел;
- проводить закупівлю трактора та інших механізмів необхідних для 
виконання робіт по благоустрою.

3.2.2. Сторона-2, Сторона -3, Сторона-4, Сторона-5, Сторона-6:



- перераховують з своїх місцевих бюджетів кошти на реалізацію заходів 
Проекту кошти передбачені в пункті 3.4 цього договору на рахунок 
Великобурлуцької селищної ради.

3.3. Умови реалізації заходів Проекту:

3.3.1.Прийняття Великобурлуцькою селищною, Підсереднянською, 
Гнилицькою Першою, Катеринівською, Григорівською, Хатнянською 
сільськими радами рішень про надання згоди на організацію співробітництва 
територіальних громад та схвалення проекту договору про співробітництво.

3.3.2.Укладання договору Про співробітництво територіальних громад у 
формі реалізації спільного проекту «Тільки разом зробимо село 
привабливим».

3.3.3.Своєчасне надходження коштів місцевих бюджетів на реалізацію 
заходів Проекту на рахунок Великобурлуцької селищної ради.

3.3.4.Проведення закупівлі спеціальної техніки та обладнання, необхідних 
для виконання робіт по благоустрою відповідно до Закону України «Про 
публічні закупівлі».

3.4. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного 
кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких 
становить:
- для Сторони -  1 -  330 ООО грн.;
- для Сторони -  2 -  120 ООО грн.;
- для Сторони -  3 -  40 000 грн.;
- для Сторони -  4 -  90 000 грн.;
- для Сторони -  5 - 90 000 грн.;
- для Сторони -  6 -  50 000 грн.:

3.5. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом 
своєчасного взаємного інформування щодо послідовності та змісту заходів у 
рамкам реалізації Проекту, визначених пунктом 3.1 цього Договору, 
оперативних нарад та консультацій.

3.6. Великобурлуцька селищна рада подає до Мінрегіону відповідно до 
статті 17 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 набуває чинності з 01 квітня 2017 року



4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за 
взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є 
невід’ємною частиною цього договору.

4.3 Внесення змін та чи доповнень до цього договору здійснюються 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. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності 
цим Договором;

5 .1.6. 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 7 примірників, кожен з яких має однакову юридичну 
силу. Один примірник договору про припинення співробітництва 
Великобурлуцька селищна рада надсилає Мінрегіону упродовж 10 (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.
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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 5 (п’яти) 
робочих 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 6 аркушах у кількості 7 примірників, з 
розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник 
для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Великобурлуцька селищна рада надсилає один примірник цього 
Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про 
співробітництво територіальних громад упродовж 10 (десяти) робочих днів 
після підписання його Сторонами.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 
ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона- 1
Великобурлуцька селищна рада 
Юридична адреса:
62602, Харківська область 
смт Великий Бурлук 
вул. Центральна, 40 
Банківські реквізити:
ЄДРПОУ 04399192 
р/р 35469114024930 
МФО 851(

арківській обл.

. М. Терещенко

Сторона-2
Підсереднянська сільська рада 
Юридична адреса:
62608, Харківська область 
с-ще Підсереднє 
вул. Центральна, 10 
Банківські реквізити:
ЄДРПОУ 23751097 
р/р 35464111026453 
МФО 851011

Банк ГУДКСУ в Харківській обл.

\
. Шевченко



Сторона- З
Гнилицька Перша сільська рада 
Юридична адреса:
62609, Харківська область 
с. Гнилиця Перша 
вул. Молодіжна, З 
Банківські реквізити:
ЄДРПОУ 23750117 
р/р 35460178026542 
МФО 851011
Банк ГУДКСУ в Харківській обл.

Сторона- 5
Григорівська сільська рада 
Юридична адреса:
62640, Харківська область 
с.Григорівка 
вул. Центральна, 24 
Банківські реквізити:
ЄДРПОУ 04399252 
р/р 35464114026063 
МФО 851011
Банк ГУДКСУ в Харківській обл.

Сторона-4
Катеринівська сільська рада 
Юридична адреса:
62641, Харківська область 

с. Катеринівка 
вул. Польова,8 
Банківські реквізити:
ЄДРПОУ 04399269 
р/р 35469112032719 
МФО 851011
Банк ГУДКСУ в Харківській обл.

Л. Бахмет

Сторона-6
Хатнянська сільська рада 
Юридична адреса:
626026, Харківська область 
с.Хатнє
вул. Першотравнева, 26 
Банківські реквізити:
ЄДРПОУ 22686305 
р/р 35467109025634 
МФО 851011
Банк ГУДКСУ в Харківській обл.


