
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
двадцять четвертої сесії сьомого скликання 

 

 

30 червня 2017 року № 145     

 

 

Про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад 

Пирятинської міської, Дейманівської сільської рад Пирятинського району та 

Тарасівської сільської ради Гребінківського району в частині спільного фінансування 

(утримання) інфраструктурного об’єкту КП „Пирятинський міський водоканал“ 

 

 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про співробітництво територіальних громад“, 

розглянувши рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2017 року № 10 „Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад Пирятинської міської, Дейманівської сільської рад 

Пирятинського району та Тарасівської сільської ради Гребінківського району в 

частині спільного фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкту КП 

„Пирятинський міський водоканал“, делегування представників до участі в комісії“, з 

метою утримання в належному стані мереж водогону та забезпечення населення 

с.Тарасівка Гребінківського району і с.Прихідьки Пирятинського району якісною 

питною водою, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Схвалити проект договору про співробітництво територіальних громад 

Пирятинської міської, Дейманівської сільської рад Пирятинського району та 

Тарасівської сільської ради Гребінківського району в частині спільного фінансування 

(утримання) інфраструктурного об’єкту КП „Пирятинський міський водоканал“ 

(додається). 

2. Доручити міському голові Рябоконю О.П. підписати зазначений договір. 

3. Зобов’язати заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Вараву М.В. забезпечити організацію підписання договору суб’єктами 

співробітництва до 15 липня 2017 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



   

  Додаток  

 до рішення двадцять четвертої сесії 

  Пирятинської міської ради 

  сьомого скликання 

 30 червня 2017 року № 145 

 

 

ДОГОВІР 

про співробітництво територіальних громад 

в частині спільного фінансування (утримання) інфраструктурного 

об’єкта комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ 

(ПРОЕКТ) 

 

м.Пирятин                                                                            ___ липня  2017 року 

                   

Пирятинська міська об’єднана територіальна громада, через Пирятинську 

міську раду, в особі Пирятинського міського голови Рябоконя Олексія 

Петровича, яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада сіл 

Дейманівка, Прихідьки через Дейманівську сільську раду Пирятинського 

району, в особі Дейманівського сільського голови Семененка Юрія 

Михайловича, яка надалі іменується Сторона-2, та територіальна громада села 

Тарасівка через Тарасівську сільську раду Гребінківського району, в особі 

Тарасівського сільського голови Савченка Сергія Миколайовича, яка надалі 

іменується Сторона-3, 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 проекту дотримувались 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 

спільних проектів, 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. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, „Про співробітництво територіальних громад“, а також з метою 

вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про 

співробітництво в частині спільного фінансування (утримання) 



інфраструктурного об’єкта комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ (далі – Проект). 

2.2. Метою реалізації Проекту є забезпечення питною водою жителів 

Сторін. 

2.3. Проект реалізується упродовж трьох років, починаючи із 01 серпня 

2017 року. 

 

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ  

ТА ЗВІТУВАННЯ 

3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту: 

3.1.1. Підготовка необхідної документації для прийняття цільових 

програм „Питна вода“ Дейманівської сільської ради Пирятинського району та 

Тарасівської сільської ради Гребінківського району Полтавської області. 

3.1.2. Обслуговування і ремонт системи водогону населених пунктів 

Пирятинської міської, Дейманівської сільської рад Пирятинського району, 

Тарасівської сільської ради Гребінківського району Полтавської області.  

3.2. Cуб’єкти співробітництва беруть участь у реалізації заходів у формі: 

3.2.1. Сторона-1 здійснює фінансування (утримання) інфраструктурного 

об’єкта КП „Пирятинський міський водоканал“ у розмірі, визначеному у п.3.4 

цього договору; 

3.2.2. Сторона-2 здійснює фінансування (утримання) інфраструктурного 

об’єкта КП „Пирятинський міський водоканал“ у розмірі, визначеному у п.3.4 

цього договору; 

3.2.3. Сторона-3 здійснює фінансування (утримання) інфраструктурного 

об’єкта КП „Пирятинський міський водоканал“ у розмірі, визначеному у п.3.4 

цього договору; 

3.3. Умови реалізації заходів Проекту: 

3.3.1. Проект реалізується за умови виконання Сторонами умов цього 

Договору. 

3.3.2. Проект реалізується за умови спільного розгляду Сторонами 

Договору питання спільного фінансування (утримання) інфраструктурного 

об’єкта комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“. 

3.4. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, 

обсяг яких становить: 

для Сторони-1 – 5000,00 тис. грн. (п’ять мільйонів гривень); 

для Сторони-2 – 130,00 тис. грн. (сто тридцять тисяч гривень); 

для Сторони-3 – 200,00 тис. грн. (двісті тисяч гривень). 

3.5. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється 

шляхом: 

засідань робочої комісії, визначеної спільним розпорядженням 

Пирятинського міського голови, Дейманівського та Тарасівськогог сільських 

голів; 

контролю кожної із Сторін процесу реалізації Проекту, визначеного п.3.1. 

Договору. 



3.6. Пирятинська міська 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 набирає чинності з моменту його підписання 

уповноваженими представниками Сторін і діє до 25 жовтня 2020 року включно, 

а в частині розрахунків до повного погашення взятих зобов’язань. 

4.2. Компенсація понесених витрат, пов’язаних з виникненням не 

передбачених в цьому Договорі обставин (аварійні ситуації та інше), 

покладається на відповідну Сторону цього Договору шляхом укладення 

додаткової угоди, 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 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 чотирьох примірників, кожен з яких має однакову 

юридичну силу. 

Один примірник Договору про припинення співробітництва Пирятинська 

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 десяти 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 чотирьох аркушах у кількості чотирьох 

примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один 

примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу. 

7.3. Пирятинська міська рада надсилає один примірник цього Договору 

до Мінрегіону для внесення його до Реєстру про співробітництво 

територіальних громад упродовж п’яти робочих днів після підписання його 

Сторонами. 

7.4. Сторони підтверджують, що цей Договір містить усі істотні умови, 

передбачені законом для договорів цього виду, і жодна із Сторін не 

посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди за істотними умовами 

договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним. 

7.5. Про зміну банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси 

кожна Сторона зобов’язана повідомити інші Сторони у письмовій формі 

упродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання таких змін. 

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Сторона-1 Сторона-2 Сторона-3 
Пирятинська міська рада 

Пирятинського району 

 

Дейманівська сільська 

рада Пирятинського 

району 

Тарасівська сільська 

рада Гребінківського 

району 

Юридична адреса: Юридична адреса: Юридична адреса: 

37000  

Полтавська область, 

Пирятинський район,  

м. Пирятин, 

вул. Соборна, 21 

37050  

Полтавська область, 

Пирятинський район,  

с. Дейманівка, 

вул. М.Наглого, 45 

37422  

Полтавська область, 

Гребінківський район,  

с. Тарасівка, 

вул. Центральна, 1б 

Банківські реквізити: Банківські реквізити: Банківські реквізити: 

Код ЄДРПОУ 

13955752 

Р/ р 31557319142628 

МФО 831019 ГУДКСУ у 

Полтавській області 

Код ЄДРПОУ 

21046220 

Р/ р 35419001051729 

МФО 831019 ГУДКСУ у 

Полтавській області  

Код ЄДРПОУ 

13956332 

Р/ р 31427000500104 

МФО 831019 ГУДКСУ 

у Полтавській області 

   

                   О.РЯБОКОНЬ                 Ю.СЕМЕНЕНКО               С.САВЧЕНКО                  



 


