
ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

МІЖ МИРГОРОДСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ, ВОВНЯНСЬКОЮ, 

ГАРКУШИНСЬКОЮ, ДІБРІВСЬКОЮ, ЗУБІВСЬКОЮ, ПЕТРІВЦІВСЬКОЮ, 

ПОПІВСЬКОЮ, СЛОБІДСЬКОЮ, ХОМУТЕЦЬКОЮ, ШАХВОРОСТІВСЬКОЮ 

ТА ЯРМАКІВСЬКОЮ СІЛЬСЬКИМИ РАДАМИ ЩОДО РОЗРОБКИ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МИРГОРОДСЬКОГО 

СУБРЕГІОНУ НА 2017-2026 РОКИ 

 

                                                                                          "    " ___________ 2017 року 

 

Миргородська міська рада, в особі міського голови Соломахи Сергія Павловича, 

Вовнянська сільська рада, в особі, Козаченко Лариси Віталіївни, Гаркушинська сільська 

рада, в особі Кобильченко Олега Івановича, Дібрівська сільська рада, в особі Квілінського 

Яна Владиславовича, Зубівська сільська рада, в особі Малонологи Олега Миколайовича, 

Петрівцівська сільська рада, в особі Чеха Сергія Миколайовича, Попівська сільська рада, 

в особі Ошеки Василя Івановича, Слобідська сільська рада, в особі Мороза Віктора 

Володимировича, Хомутецька сільська рада, в особі Ксьонза Романа Олександровича, 

Шахворостівська сільська рада, в особі Марюти Валентини Миколаївни, Ярмаківська 

сільська рада, в особі Носенко Світлани Іванівни, разом Сторони (або суб’єкти 

співробітництва), уклали цей Договір про наступне: 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Даний договір укладено з дотриманням вимог, визначених законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад». 

1.2. Передумовою підписання цього Договору є необхідність розробки та успішної 

реалізації Сторонами Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на 2017-

2026 роки (далі - Стратегія). 

1.3. Підписанням даного Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них 

відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі реалізації заходів, координації 

діяльності суб'єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період 

наявних ресурсів задля досягнення спільної мети – успішної розробки та реалізації 

Стратегії. 

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

принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, 

взаємної відповідальності за результати співробітництва. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Відповідно до чинного законодавства України, з метою вирішення питань місцевого 

значення Сторони домовляються про реалізацію спільних заходів, направлених на 

успішну розробку та реалізацію Стратегії. 

2.2. Метою укладання даного договору є успішна розробка та реалізація Стратегії.  

2.3. Сторони  визнають важливість партнерства, як дієвий інструмент в створенні 

передумов для розробки та реалізації Стратегії, створення умов для планування, 

розробки, реалізації спільних заходів, програми реалізації, забезпечення умов успішного 

виконання поставлених завдань. 

2.3. Стратегія реалізується у строк 10 років з 2017 по 2026 рік. 

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН 



3.1. Сторони домовляються взаємодіяти на засадах партнерства, співпраці та 

взаємодопомоги.  

3.2. В процесі виконання мети даного Договору Сторони мають обмінюватися 

інформацією щодо своїх подальших дій, постійно підтримувати комунікацію та обмін 

інформацією між собою.  

3.3. З ціллю координації зусиль у рамках розробки та реалізації Стратегії, Сторони 

визначають відповідальних осіб, на яких покладеться обов’язок підтримувати контакти з 

іншою стороною даного Договору. 

3.4. Координація діяльності Сторін даного Договору здійснюється шляхом: своєчасного 

взаємного інформування щодо послідовності та змісту заходів у рамках роботи над 

розробкою та реалізацією Стратегії, оперативних нарад, консультацій, інших форм 

співпраці. 

3.5. У рамках реалізації спільної діяльності Сторони зобов’язані враховувати інтереси 

кожної зі Сторін при прийнятті рішень, здійсненні дій. Також Сторони мають спільно 

розробляти та обговорювати проекти, плани, програми, заходи, що стосуються розробки 

та реалізації Стратегії. 

3.6. Сторони зобов’язані у рамках співробітництва, відповідно до даного Договору 

надавати одне одному усю необхідну консультативну, інформаційну, методичну 

підтримку, що може бути необхідною під час виконання спільних завдань та заходів. 

3.7. З метою ефективної реалізації заходів і завдань в рамках розробки та реалізації 

Стратегії Сторони мають право залучати третіх сторін, з обов’язковим інформуванням 

про це іншої Сторони даного Договору.  

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ 

ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 

4.1. Даний Договір про співробітництво набирає чинності з моменту його підписання 

уповноваженими представниками Сторін, і діє до 31 грудня 2026 року.  

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору про співробітництво допускаються лише 

за взаємною згодою Сторін і оформлюються у вигляді Додатку до даного Договору, який 

становитиме невід'ємну частину Договору про співробітництво.  

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

його укладення. 

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

5.1. Даний 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. 

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін . 

 

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 взаємну відповідальність одна перед одною відповідно до чинного 

законодавства України та даного Договору. 

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. 

 



7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

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

врегульовані ним, регулюються відповідно до норм чинного законодавства України. 

7.2. Цей Договір укладений на _ (___) сторінках у кількості __ (____) примірників, з 

розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін. Усі примірники мають однакову 

юридичну силу. 

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Миргородська міська рада  

Юридична адреса: 37600 м. Миргород, вул. Незалежності, 17 

 

«_______» року                                        М. П. 

 

Вовнянська сільська рада  

Юридична адреса: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Вовнянка,  

вул. Миру, буд. 2 

Поштовий індекс: 37601 

«_______» року                                        М. П. 

 

Гаркушинська сільська рада 

Юридична адреса: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Гаркушинці, 

 вул. Перемоги, буд. 4а 

Поштовий індекс: 37670 

 

«_______» року                                        М. П. 

 

Дібрівська сільська рада  

Юридична адреса: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Дібрівка,  

вул. Кіннозаводська, буд. 2 

Поштовий індекс: 37621 

«_______» року                                        М. П. 

 

Зубівська сільська рада  

Юридична адреса: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Зубівка,  

вул. Миру, буд. 2  

Поштовий індекс: 37660 

 «_______» року                                        М. П. 

 

Петрівцівська сільська рада 

Юридична адреса: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці,  

вул. Центральна, буд 48. 



Поштовий індекс: 37673 

 

«_______» року                                        М. П. 

 

Попівська сільська рада  

Юридична адреса: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Попівка, 

 вул. Центральна, буд. 107 

Поштовий індекс: 37633 

 

«_______» року                                        М. П. 

 

Слобідська сільська рада  

Юридична адреса: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка,  

вул. Молодіжна буд. 33 

Поштовий індекс: 37674 

«_______» року                                        М. П. 

 

 

Хомутецька сільська рада  

Юридична адреса: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Хомутець,  

вул. Шевченка буд. 12 

Поштовий індекс: 37634 

 

«_______» року                                        М. П. 

 

Шахворостівська сільська  

Юридична адреса: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Трудолюб, 

 вул. Першотравнева буд. 8 

Поштовий індекс: 37653 

 

«_______» року                                        М. П. 

 

Ярмаківська сільська рада  

Юридична адреса: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Ярмаки,  

вул. Перемоги буд 12 

Поштовий індекс: 36409 

«_______» року                                        М. П. 


