
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
тридцять дев’ятої сесії  сьомого скликання 

 

 

06 червня 2018 року № 150 

 

 

Про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад 

щодо реалізації спільного проекту по наданню якісних адміністративних послуг 

Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської 

ради жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, 

Каплинцівської, Харківецької сільських рад Пирятинського району та 

Куріньківської сільскої ради Чорнухинського району Полтавської області 

 

 

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

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

враховуючи рішення двадцять дев’ятої сесії Великокручанської сільської ради 

сьомого скликання від 26 квітня 2018 року № 7, двадцять п’ятої сесії 

Дейманівської сільської ради сьомого скликання від 20 квітня 2018 року, 

двадцять п’ятої сесії Каплинцівської сільської ради сьомого скликання від       

20 квітня 2018 року, двадцять дев’ятої сесії Харківецької сільської ради сьомого 

скликання від 18 квітня 2018 року, двадцять третьої сесії Куріньківської 

сільскої ради сьомого скликання Чорнухинського району від 18 квітня         

2018 року № 23, з метою закріплення договірних зобов’язань між 

територіальними громадами в частині реалізації спільного проекту по наданню 

якісних адміністративних послуг жителям сільських рад, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити проект договору про співробітництво територіальних громад 

щодо реалізації спільного проекту по наданню якісних адміністративних послуг 

Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської 

ради жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, 

Каплинцівської, Харківецької сільських рад Пирятинського району та 

Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області 

(додається). 



2. Доручити Кочур Л.В., керуючому справами виконкому міської ради, 

зареєструвати договір у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України до 06 липня 2018 року. 

3. 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 прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.). 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВІР 

про співробітництво територіальних громад по реалізації спільного 

проекту з надання якісних адміністративних послуг Центром надання 

адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської ради жителям 

сільських громад Великокручанської, Дейманівської, Каплинцівської, 

Харківецької сільських рад Пирятинського району та  

Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області  

 

м.Пирятин                                               21 червня 2018 року   

                           

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (надалі – Сторона 1), в 

особі міського голови Рябоконя Олексія Петровича, що діє на підставі Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, з однієї сторони, та  

Великокручанська сільська рада Пирятинського району (надалі – Сторона 

2), в особі тимчасово виконуючого обов’язки сільського голови Алекперова 

Богдана Рустамовича, що діє на підставі Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, 

Дейманівська сільська рада Пирятинського району (надалі – Сторона 3), в 

особі сільського голови Семененка Юрія Михайловича, що діє на підставі 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

Каплинцівська сільська рада Пирятинського району (надалі – Сторона 4), в 

особі сільського голови Шурхал Віри Василівни, що діє на підставі Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

Харківецька сільська рада Пирятинського району (надалі – Сторона 5), в 

особі тимчасово виконуючого обов’язки сільського голови Чевельчі Тетяни 

Миколаївни, що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, 

Куріньківська сільська рада Чорнухинського району (надалі – Сторона 6), в 

особі сільського голови Голуба Володимира Михайловича, що діє на підставі 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

 з іншої сторони, іменовані разом надалі по тексту „Сторони“, відповідно 

до частини третьої статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги“ 

уклали цей договір про наступне: 
 

1. Загальні положення  

1.  Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час 

підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону 

України „Про співробітництво територіальних громад“.  

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.  

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“, „Про адміністративні 

послуги“, а також з метою вирішення питань місцевого значення Сторони 

домовились про реалізацію спільного проекту „Про співробітництво 

територіальних громад з надання якісних адміністративних послуг Центром 

надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської ради 

жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, Каплинцівської, 

Харківецької сільських рад  Пирятинського району та Куріньківської сільської 

ради Чорнухинського району Полтавської області“ (далі – Проект).  

Предметом договору є забезпечення надання адміністративних послуг 

мешканцям територіальних громад Великокручанської сільської ради 

Пирятинського району, Дейманівської сільської ради Пирятинського району, 

Каплинцівської сільської ради Пирятинського району, Харківецької сільської 

ради Пирятинського району, Куріньківської сільської ради Чорнухинського 

району Полтавської області через Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету  Пирятинської міської ради (надалі – ЦНАП) та 

створення сільськими радами-партнерами віддалених робочих місць 

адміністраторів ЦНАПу. 

2.2. Метою проекту є - надання якісних адміністративних послуг ЦНАПом 

виконкому Пирятинської міської ради жителям сільських громад 

Великокручанської, Дейманівської,  Каплинцівської, Харківецької сільських 

рад Пирятинського району і Куріньківської сільської ради Чорнухинського 

району Полтавської області та створення віддалених робочих місць 

адміністраторів ЦНАПу. 

2.3. Проект реалізується впродовж 2018-2019 років, починаючи із            

01 липня 2018 року. 
 

              3.Умови реалізації проекту, його фінансування та звітування 

3.1. У межах законодавства України, керуючись принципами 

партнерства, прагнучи об’єднати зусилля, Сторона 1 зобов’язується надавати 

мешканцям територіальних громад Великокручанської сільської ради 

Пирятинського району, Дейманівської сільської ради Пирятинського району, 

Каплинцівської сільської ради Пирятинського району, Харківецької сільської 

ради Пирятинського району, Куріньківської сільської ради Чорнухинського 

району Полтавської області адміністративні послуги через ЦНАП  виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради, а також через віддалені робочі місця  

адміністраторів, створеними сільськими радами у порядку та у відповідності до 

Закону України „Про адміністративні послуги“.  

3.2.  Порядок та умови організації надання адміністративних послуг 

визначаються Конституцією України, Законом України „Про адміністративні 

послуги“, іншими спеціальними законами та нормативно-правовими актами, 

що регулюють правовідносини у цій сфері.  



3.3. Для забезпечення реалізації цього Договору Сторони 

зобов’язуються: 

- забезпечити побудову відносин з суб’єктами звернень на партнерських 

засадах в межах чинного законодавства України з урахуванням їхніх потреб та 

інтересів; 

- забезпечити дотримання основних принципів та вимог державної 

політики з питань надання адміністративних послуг, виконання вимог Закону 

України „Про адміністративні послуги“, інших нормативно-правових 

документів, які регламентують надання адміністративних послуг через ЦНАП; 

- досягти шляхом зменшення витрат, максимального удосконалення, 

спрощення, скорочення та оптимізації, в межах чинного законодавства, 

процедур надання адміністративних послуг за принципом організаційної 

єдності; 

- забезпечити взаємодію між ЦНАП Сторони 1 та структурними 

підрозділами Сторони 2, Сторони 3, Сторони 4, Сторони 5, Сторони 6 з надання 

адміністративних послуг; 

- створити віддалені робочі місця адміністраторів Сторонами: 2, 3, 4, 5, 6; 

- з ініціативи однієї з Сторін проводити взаємні консультації та 

обговорення, з метою вирішення, в межах компетенції, питань, пов’язаних з 

реалізацією фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних 

інтересів у сфері надання адміністративних послуг; 

- оперативно реагувати та усувати виявлені недоліки, які є причиною 

затримки в наданні суб’єктам звернень адміністративних послуг; 

- спільно вживати усіх належних заходів, у межах чинного законодавства 

та повноважень кожного, щодо недопущення порушень прав та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб; 

- максимально сприяти налагодженню прозорих, тісних та партнерських 

стосунків у співпраці ЦНАП та громадськості у сфері надання 

адміністративних послуг; 

- забезпечувати удосконалення координації дій з організації взаємодії між 

Стороною 1, її структурними підрозділами, ЦНАП, Стороною 2, Стороною 3, 

Стороною 4, Стороною 5, Стороною 6 їх структурними підрозділами та 

суб’єктами надання адміністративних послуг, в тому числі координації заходів, 

в межах повноважень Сторін.  

3.4. Сторона 1 зобов’язується: 

- із визначеної дати, яка визначається окремим рішенням Сторони 2, 

Сторони 3, Сторони 4, Сторони 5, Сторони 6,  забезпечити організацію 

прийому суб’єктів звернень, мешканців Великокручанської сільської ради 

Пирятинського району, Дейманівської сільської ради Пирятинського району, 

Каплинцівської сільської ради Пирятинського району, Харківецької сільської 

ради Пирятинського району, Куріньківської сільської ради Чорнухинського 

району Полтавської області з надання адміністративних послуг та видачі 

належним чином оформлених результатів їх розгляду у порядку, визначеному 

Законом України „Про адміністративні послуги“, Положенням та Регламентом 

ЦНАП; 



- включити до переліку адміністративних послуг, які надаються через 

ЦНАП, адміністративні послуги, надання яких здійснюється Стороною 2, 

Стороною 3, Стороною 4, Стороною 5, Стороною 6 та забезпечити організацію 

їх надання через утворений ЦНАП; 

- забезпечити Стороною надання доступу Стороні 2, Стороні 3, Стороні 4, 

Стороні 5, Стороні 6 до серверного обладнання, баз даних автоматизованих 

інформаційних систем, володільцем та розпорядником яких є Сторона 1 та які 

використовуються при наданні адміністративних послуг; 

- своєчасно повідомляти Сторону 2, Сторону 3, Сторону 4, Сторону 5, 

Сторону 6 про зміни в організації діяльності ЦНАП (його територіальних 

підрозділів), про усі зміни в організації діяльності ЦНАП; 

- забезпечити координацію спільних дій із Стороною 2, Стороною 3, 

Стороною 4, Стороною 5, Стороною 6 через керівника ЦНАП; 

- забезпечити належне виконання положень цього Договору. 

3.5. Сторона 2, Сторона 3, Сторона 4, Сторона 5, Сторона 6 

зобов’язуються: 

- визначити перелік адміністративних послуг, які будуть надаватись 

виключно через ЦНАП міської ради; 

- за необхідності, шляхом укладанням додаткової угоди, Сторона 2, 

Сторона 3, Сторона 4, Сторона 5, Сторона 6, можуть компенсувати частину  

витрат на ЦНАП Стороною 1, якщо це визначено спільними переговорами між 

Сторонами; 

- за необхідності, організувати допомогу у налагодженні співпраці із 

територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади (далі - 

ЦОВВ) із забезпечення надання адміністративних послуг через ЦНАП  Сторони 

1;  

- після підписання Договору впродовж 14 календарних днів визначити 

відповідними актами посадових осіб структурних підрозділів Сторони 2, 

Сторони 3, Сторони 4, Сторони 5, Сторони 6, що забезпечують надання 

адміністративних послуг (далі - працівників структурних підрозділів Сторони 2, 

Сторони 3, Сторони 4, Сторони 5, Сторони 6, для взаємодії з адміністраторами 

ЦНАП Сторони 1 щодо надання адміністративних послуг, та надати копії таких 

актів Стороні 1; 

- сприяти у вирішенні нагальних та спірних питань, які можуть виникати 

під час надання адміністративних послуг через ЦНАП Сторони 1 структурними 

підрозділами Сторони 2, Сторони 3, Сторони 4, Сторони 5, Сторони 6; 

- створити та облаштувати віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП 

Сторони 1; 

- забезпечити дотримання захисту інформації, яка обробляється в 

інформаційно-телекомунікаційній системі відповідно до норм чинного 

законодавства та антивірусного захисту при роботі з автоматизованими 

системами на віддалених робочих місцях; 

- забезпечити належне виконання положень цього Договору. 

3.6. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, 



обсяг яких становить: для Сторони 1 – 17,5 тис.грн. (сімнадцять тисяч    п’ятсот 

грн. 00 коп.)  для придбання ліцензій до системи електронного документообігу 

„Аскод“ та Сторін 2, 3, 4, 5, 6 по 19,0 тис.грн. (дев’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

для придбання комплектів комп’ютерної техніки з операційною системою 

Windows 10 Pro 64 bit, багатофункціональних пристроїв з потоковим 

скануванням, блоків безперебійного живлення та ліцензованого антивірусного 

забезпечення ESET Internet Security. 

3.7. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється 

шляхом проведення спільних нарад, які оформлюються протоколом. 

3.8. Пирятинська міська рада 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 доповнень 

до договору 

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання. 

4.2. Зміни та 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 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 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.  

Сторона, що ініціює дострокове припинення дії Договору, письмово 

повідомляє про це інші сторони з умотивованим обґрунтуванням не пізніше ніж 

за три місяця до дати, з якої вона передбачає припинити дію Договору. 

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним 

договором у кількості 7 (сім) примірників, кожен з яких має однакову 

юридичну силу.  

Один примірник договору про припинення співробітництва Пирятинська 

міська рада надсилає Мінрегіону упродовж 10 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.  

Зміна складу місцевої ради Сторони 1 та Сторони 2, Сторони 3, Сторони 

4, Сторони 5, Сторони 6 не тягне за собою відмову від виконання зобов’язань, 

визначених Договором. 

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 15 календарних 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 7 аркушах у кількості 7 (сім) 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 10 робочих днів після підписання його Сторонами. 

 

8. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін 

Виконавчий комітет Пирятинської   

міської ради 

37000 Полтавська область,  

м.Пирятин вул.Соборна, буд.21 

ЄДРПОУ 04057296 

р/р 35419074019044 

МФО 831019 

 

Міський голова 

 

____________________ О.П.Рябоконь 

 

Великокручанська сільська рада  

Полтавська область,  

Пирятинський район, 

с.Велика Круча, вул.Героїв Майдану, 

буд.109 

ЄДРПОУ 21046236 

р/р 35415041050029 

МФО 831019 

Т.в.о. сільського голови 

 

___________________ Б.Р.Алекперов 

  



Дейманівська сільська рада  

Полтавська область,  

Пирятинський район,  

с.Дейманівка, вул.Наглого М., буд.45 

ЄДРПОУ 21046220 

р/р 35412075051729 

МФО 831019 

 

Сільський голова  

 

__________________ Ю.М.Семененко 

Каплинцівська сільська рада 

Полтавська область,  

Пирятинський район, 

с.Каплинці, вул.Миру, буд.35  

ЄДРПОУ 21046259 

р/р 35410022042631 

МФО 831019 

 

Сільський голова 

 

_____________________ В.В.Шурхал 

 

 

Харківецька сільська рада  

Полтавська область,  

Пирятинський район, 

с.Харківці, вул.Центральна, буд.1 

ЄДРПОУ 21046213 

р/р 35416067044740 

МФО 831019 

Т.в.о. сільського голови 

_____________________ 

Т.М.Чевельча 

 

Куріньківська сільська рада 

Полтавська область,  

Чорнухинський район 

с.Курінька, вул.Новоселівська, буд.1 

ЄДРПОУ 22550126 

р/р 35415094052999 

МФО 831019 

Сільський голова 

________________________ В.М.Голуб 

  



 


