БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьомого скликання
РІШЕННЯ
15.07 . 2019 № 10/7
с. Боратин
Про затвердження проекту договору про
співробітництво територіальних громад у формі
реалізації спільного проекту
Керуючись статтями 25, 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про співробітництво територіальних громад», з
метою реалізації спільного проекту «Створення туристично-рекреаційної мережі міста Луцька та
прилеглих сіл» сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект договору про співробітництво територіальних громад у формі
реалізації спільного проекту між Луцькою міською радою, Боратинською та Княгининівською
об’єднаними територіальними громадами (додається).
2. Уповноважити сільського голову Боратинської сільської ради,
С.О. Яручика на підписання схваленого проекту договору про співробітництво територіальних
громад у формі реалізації спільного проекту.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій

Сільський голова

С.О. Яручик

Пояснювальна записка до проекту рішення
“Про затвердження проекту договору про співробітництво територіальних громад у формі
реалізації спільного проекту ”
Потреба і мета прийняття рішення
Боратинська сільська рада спільно з Луцькою міською радою і Княгининівською сільською
радою мають намір реалізувати спільний проект «Створення туристично-рекреаційної мережі міста
Луцька та прилеглих сіл».
Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття
рішення
Прийняття цього рішення дозволить укласти відповідний договір про співробітництво,
виконання якого призведе до покращення якості життя та добробуту мешканців територіальної
громади міста Луцька, Боратинської та Княгининівської об’єднаних територіальними громад, а
також до підвищення ефективності використання туристичного потенціалу регіону при збереженні
екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.
Укладення договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації
спільного проекту надасть можливість залучити додаткові кошти на фінансування проекту з
державного бюджету чи/та інших джерел.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ
____ ______________ 2019 року

м. Луцьк

Територіальна громада міста Луцька, через Луцьку міську раду в особі секретаря міської
ради, виконувача повноважень міського голови Пустовіта Г.О., що діє на підставі Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-1,
Боратинська об’єднана територіальна громада через Боратинську сільську раду в особі
сільського голови Яручика С.О., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», яка надалі іменується Сторона-2,
Княгининівська об’єднана територіальна громада через Княгининівську сільську раду в
особі сільського голови Твердохліб О.О., що діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-3,
а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про наступне.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Під час підготовки договору про співробітництво у частині реалізації спільного
проекту вимоги, передбачені статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних
громад» не застосовувались, відповідно до пункту 2 статті 11 вищевказаного Закону.
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.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
співробітництво територіальних громад», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону
навколишнього природного середовища» а також з метою вирішення питань місцевого значення
Сторони домовились про реалізацію спільного проекту «Створення туристично-рекреаційної
мережі міста Луцька та прилеглих сіл» (далі – Проект).
2.2. Метою реалізації Проекту є покращення екологічного стану територій, збільшення
рекреаційно-туристичного потенціалу міста Луцька, Боратинської та Княгининівської об’єднаних
територіальних громад, а також спільна й узгоджена діяльність Сторін з метою отримання
додаткового фінансування з державного бюджету, та/чи інших джерел.
2.3. Проект реалізується упродовж трьох років, починаючи із 01.08.2019.
3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ
ТА ЗВІТУВАННЯ
3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:
3.1.1. Здійснення санітарного очищення водойм у місті Луцьку та с. Баїв.
3.1.2. Забезпечення інфраструктурного облаштування зон відпочинку в м. Луцьку, с. Баїв
та смт. Рокині.
3.1.3. Реконструкція та відновлення існуючих, історико-культурних пам’яток на території
музею історії сільського господарства Волині-скансену та спорудження комплексу «Волинська
Січ».
3.2. Суб'єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі:
3.2.1. Сторона-1 приймає участь у формі співфінансування заходів, підготовці та
організації робіт, що здійснюватимуться на території Сторони-1 в рамках Проекту.
3.2.2. Сторона-2 приймає участь у формі співфінансування заходів, підготовці та
організації робіт, що здійснюватимуться на території Сторони-2 в рамках Проекту.
3.2.3. Сторона-3 приймає участь у формі співфінансування заходів, підготовці та
організації робіт, що здійснюватимуться на території Сторони-3 в рамках Проекту.

3.3. Умови реалізації заходів Проекту:
3.3.1. Проект реалізується за умови отримання додаткового фінансування на реалізацію
Проекту з державного бюджету, та/чи інших джерел фінансування та спільної й узгодженої
діяльності Сторін.
3.4. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу
України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, державного бюджету, чи/та інших джерел
фінансування. Обсяг коштів місцевих бюджетів, необхідний для співфінансування заходівПроекту
визначається, відповідно до вимог щодо співфінансування, передбачених конкурсом чи/та
програмою, в рамках якої буде отримано кошти на реалізацію проекту. Кожна зі Сторін бере участь
у співфінансуванні заходів, що реалізуються виключно на її території.
3.5. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом:
- засідань робочої комісії, визначеної спільним розпорядженням Луцького міського
голови, Боратинського та Княгининівського сільських голів;
- контролю кожної із Сторін процесу реалізації проекту, визначеного п.3.1. Договору;
- укладення відповідних угод з виконавцями робіт, погодження проектно-кошторисної
документації, підписання актів прийняття робіт тощо.
3.6. Луцька 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 дати підписання.
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 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, що
унеможливлює подальше здійснення співробітництва;
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
трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
Один примірник договору про припинення співробітництва Луцька 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. Луцька 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.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Луцька міська рада
43025, м. Луцьк,
вул. Богдана Хмельницького, 19,
тел. (0332) 777900
ЄДРПОУ 04051327, МФО 803014
р/р: 35415068020220 в ГУДКСУ м. Луцьк
Секретар міської ради

Григорій Пустовіт

Боратинська сільська рада
45605, Волинська обл., Луцький р-н,
с. Боратин, вул. Центральна, буд. 15
тел. (0332) 705335
ЄДРПОУ 04332207, МФО 899998
р/р: 31519906003496, код отримувача: 38009654
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Боратинський сільський голова

Сергій Яручик

Княгининівська сільська рада
45630, Волинська обл., Луцький р-н,
с. Княгининок, вул. Соборна, буд. 77
тел. (0332) 244360
ЄДРПОУ 04332294, МФО 803014,
р/р: 35418055020702 УДКСУ у Луцькому районі
Княгининівський сільський голова

Олена Твердохліб

