
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

25 лютого 2020 року № 114 

 

 

Про внесення змін до Договору 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 

 

Відповідно до статей 26, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про адміністративні послуги“ (із змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 „Про 

затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних 

послуг“ (із змінами), враховуючи Договір про співробітництво територіальних 

громад по реалізації спільного проекту з надання 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, 

зареєстрований в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 02.07.2018 року № 197                   

(із змінами), з метою успішної реалізації Проекту по модернізації ЦНАПу в 

рамках Програми „U-LEAD з Європою: програма для України з розширення 

прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку“, виконання 

Технічного завдання, визначеного Угодою про партнерство, укладеною між 

Пирятинською міською радою та компанією NIRAS Sweden AB від 05 березня 

2019 року № 149 та документального врегулювання передачі майна віддаленим 

робочим місцям відповідно до договору про співробітництво територіальних 

громад, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Договору 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: 

1) пункт 2 розділу 1 „Загальні положення“ викласти в наступній 

редакції:  

„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, в тому числі шляхом делегування 

Сторонами 2, 3, 4, 5 Стороні 1 певних повноважень в рамках реалізації 

спільного проекту, які обумовлені умовами проекту міжнародної технічної 

допомоги № 3722-02 „U-LEAD“ з Європою: програма для України з 

розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку – 

компонент 2: Створення центрів надання адміністративних послуг та 

підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування, 

зареєстрованого у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 

(реєстраційна картка проекту № 3722-02 від 26.03.2019 року) та Технічним 

завданням для модернізації ЦНАП у рамках фази провадження програми „U-

LEAD“ з Європою“; 

2) доповнити пункт 3.4 розділу 3 „Умови реалізації проекту, його 

фінансування та звітування“ абзацом такого змісту:  

„прийняти необхідні ресурси та розподілити їх між Стороною 2, 

Стороною 3, Стороною 4, Стороною 5 відповідно до Угоди про партнерство                   

№ 149 від 16.07.2019 та Технічного завдання для модернізації ЦНАП у рамках 

фази провадження програми „U-LEAD“ з Європою“; 

3) викласти пункт 3.6 розділу 3 „Умови реалізації проекту, його 

фінансування та звітування“ в такій редакції: 

„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 

гривень 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 гривень 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 Securiti, та коштів проекту 

міжнародної технічної допомоги № 3722-02 „U-LEAD“ з Європою: програма 

для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності 

та розвитку – компонент 2: Створення центрів надання адміністративних 

послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве 

самоврядування, зареєстрованого у Міністерстві економічного розвитку і 

торгівлі України (реєстраційна картка проекту № 3722-02 від 26.03.2019 року)“. 



2. Доручити юридичному відділу виконкому міської ради                       

(Соловйов Р.Ю.) зареєструвати Додаткову угоду до договору від 21.06.2018 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 до 20.03.2020. 

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  


