
                                          
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я 

 

П’ята сесія                                                                  Восьмого скликання 

 

26.02.2021                                                                                                 № 24 

 

Про типову угоду 

про соціальне партнерство 

 

 

 З метою об'єднання зусиль Андрушівської міської ради та суб’єктів 

господарювання для досягнення стабільного соціального і економічного 

розвитку території громади, створення сприятливих умов діяльності 

Андрушівської міської ради  та суб'єктів господарювання, керуючись статтями 

25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, 

благоустрою та земельних відносин, міська рада  

 

ВИРІШИЛА : 

 

 1. Затвердити типову угоду про соціальне партнерство, згідно додатку. 

2. Доручити міському голові Галині Білецькій підписувати угоди про 

соціальне партнерство. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Рудюк П.М.) та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Горкуна В.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Галина БІЛЕЦЬКА    
 

 



              

    Додаток 

          до рішення п’ятої сесії міської 

ради восьмого скликання 

                від 26.02.21   №24  

 

ТИПОВА УГОДА  

ПРО СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

м.Андрушівка        «__»__________20__ р. 

 

 Андрушівська міська рада,  в особі міського голови Білецької Галини 

Іванівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (далі Партнер 1) та ___________________________________________, 

код ЄДРПО________, в особі __________________________________, що діє на 

підставі Статуту, (далі Партнер 2), далі іменуються Сторони, виходячи із 

суспільних інтересів у сфері комплексного соціально-економічного та 

культурного розвитку сіл та адміністративного центру територіальної громади, 

уклали цю Угоду про наведене нижче. 

1. Основні засади 

1.1. Сторони за Угодою зобов’язуються шляхом об’єднання зусиль          

діяти з метою підвищення рівня життя населення, покращення добробуту та                   

соціальної  інфраструктури.     

1.2. Сторони Угоди про соціальне партнерство будують свої відносини 

на положеннях Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів. 

1.3. При складанні та виконанні Угоди Сторони зобов’язуються 

дотримуватися таких принципів:  

- свобода вибору та обговорення питань, які входять до сфери 

соціального партнерства; 

- добровільність і реальність зобов’язань, які приймаються Сторонами, 

обов’язковість виконання досягнутих домовленостей;  

- прозорості та публічності виконання досягнутих домовленостей. 

 

2. Предмет угоди 

 2.1. Предметом цієї Угоди є взаємне соціально-економічне партнерство, 

реалізація спільних інтересів Сторін у сфері комплексного соціально-

економічного та культурного розвитку населених пунктів Андрушівської 

міської ради. 

 2.2. Сторони визначили, що під комплексним соціально-економічним та 

культурним розвитком територіальної громади, виключно на які Партнер 1 має 

право витрачати кошти Партнера 2 розуміється: 

- реалізація загальних проектів, попередньо погоджених Партнером 2; 



- задоволення потреб шкіл, дитячих садків, соціально незахищених 

громадян,зокрема, інвалідів, ветеранів війни,учасників АТО, інших громадян-

членів громади; 

- фінансування ліквідації наслідків негативних природних явищ та 

техногенних факторів (пожежі,зливи, снігопади, буревії, аварії, епідемії та 

т.ін.). 

 

3. Взаємні права і обов’язки Сторін 

3.1. Партнер 1: 

 3.1.1. У межах своєї компетенції забезпечує необхідні умови для 

здійснення Партнером 2 господарської діяльності. 

 3.1.2. Протягом дії угоди визначає і пропонує Партнеру 2 на 

взаємовигідних умовах заходи щодо використання його можливостей на 

користь розвитку населених пунктів громади. 

 3.1.3. Висвітлює в публікаціях на сайті Андрушівської міської ради, під 

час публічних заходів тощо внесок Партнера 2 в розвиток соціальної сфери 

населених пунктів громади та реалізацію конкретних проектів. 

 3.1.4. Перед початком робіт, що стосується поліпшення соціально-

економічної сфери, подає письмовий запит про фінансування в повній або 

частковій сумі від загальної, яка визначається п. 3.2.5.  

 3.1.5. Спрямовує кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок ради за 

даною угодою на задоволення соціально-економічних потреб територіальної 

громади лише за письмовим погодженням Партнера 2.  

 3.1.6. Протягом місяця, на вимогу Партнера 2, після закінчення 

фінансового року або після закінчення робіт звітує про використання коштів у 

вигляді опису ходу робіт, а також у разі необхідності надає Партнеру 2 копії 

відповідних фінансових документів. 

 3.1.7. Здійснює контроль за виконанням цієї угоди. 

 3.2. Партнер 2: 

 3.2.1. На власний ризик і за власні кошти, у співпраці з Партнером 1 та 

іншими Партнерами, відповідно до умов цього Договору бере участь у 

реалізації заходів у сфері розвитку населених пунктів. 

 3.2.2. Не пізніш, ніж у зазначені в Угоді терміни, за умови належного 

виконання Партнером 1 зобов’язань за цією Угодою, проводить реалізацію 

заходів, передбачені цією Угодою. 

 3.2.3. Своєчасно вносить плату за комунальні послуги, земельні ділянки, 

інші соціально-побутові об’єкти, які знаходяться у користуванні Партнера 2. 

 3.2.4. Своєчасно та в повному обсязі забезпечує сплату податків до 

місцевого бюджету. 

 3.2.5. Для реалізації цієї Угоди має право протягом  терміну дії Угоди  

вносити кошти на рахунок Партнера 1: р/р ____________________________, 

код ______________, у розмірі _____ (______________) гривень за кожен гектар 

орендованої землі. 



 3.2.6. Додатково, за власної ініціативи та на власний розсуд, розглядає та 

здійснює фінансування окремих додаткових проектів, викладених у зверненнях 

фізичних та юридичних осіб. 

 3.2.7. Забезпечує пріоритетне працевлаштування громадян, які мають 

відповідні кваліфікацію та навички, з числа тих, які проживають в межах 

населеного пункту, у якому ведеться діяльність Партнера 2. 

 3.2.8. Може вносити пропозиції Партнеру 1 щодо реалізації заходів з 

розвитку населених пунктів громади. 

 3.2.9.  Дотримується вимог чинного законодавства щодо охорони та 

оплати праці. 

 3.2.10. Фінансує всі роботи, пов’язані з настанням негативних наслідків у 

зв’язку з необережним здійсненням своєї діяльності. 

 3.2.11. Дотримується вимог законодавства про екологію, про охорону 

надр, про охорону навколишнього природного середовища та їх відновлення.  

 3.2.12. Має право на власний розсуд залучати до виконання цієї Угоди 

сторонні організації та фізичних осіб. 

 

4. Відповідальність Сторін 

 4.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх  зобов’язань  

за  цією Угодою Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним 

законодавством України. 

        4.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне  

виконання своїх зобов’язань, якщо доведуть, що це сталося не з їх вини, а 

внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин 

(форс-мажор), які виникли після набрання чинності цієї Угоди та 

перешкоджали виконанню його умов, що неможливо було проконтролювати 

або усунути Сторонами. 

 

5. Розірвання угоди 

 5.1. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку у наступних 

випадках: 

 - при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань; 

 - за бажанням однієї сторони. При цьому сторона-ініціатор зобов'язана 

письмово повідомити іншу сторону про розірвання угоди, але не менш ніж за 

30 днів до передбачуваної дати розірвання угоди. 

 

6. Розв’язання суперечок 

 6.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов угоди сторони 

вирішують їх за взаємною згодою. 

 6.2. У разі недосягнення взаємної згоди, спори розглядаються у 

відповідності до чинного законодавства. 

 

 



7. Термін дії угоди 

 7.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та діє 

до 31 грудня 2021 року. 

 7.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну 

умов угоди за один місяць до закінчення дії, вона вважається продовженою на 

той самий термін і на тих самих умовах. 

8. Інші умови 

8.1. Угоду складено  у двох  примірниках, кожен  з  яких має однакову   

юридичну силу і надається кожній із Сторін. 

         8.2.Відносини між Сторонами, не врегульовані цією Угодою, 

регулюються чинним законодавством України 

         8.3.Для виконання цієї Угоди Сторони зобов’язуються обмінюватися 

інформацією, що стосується взаємних інтересів, проводити наради, зустрічі 

консультації тощо.  

8.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у 

цій Угоді реквізитів   та   зобов'язується   своєчасно   у   письмовій  формі 

повідомляти іншу Сторону про їх зміну. 

         8.5. Додаткові    договори    та   Додатки   до   цієї   Угоди  є  його  

невід'ємною частиною  і  мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у 

письмовій формі та підписані Сторонами. 

         8.6. Сторони домовились щопіврічно розглядати хід виконання цієї 

Угоди. 

          8.7. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну 

інформацію одна  про  одну, яка  стала  їм відома під час співпраці за даною 

Угодою. 

 
 

9.Реквізити Сторін 

 

 

 

 
                                                                                                            

Партнер 1 Партнер 2 

  

  


