
 

  
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30.05.2022           м. Татарбунари    № 87–р 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Про громадське обговорення проєкту  
договору про співробітництво 
 
 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 8 Закону України «Про співробітництво територіальних 
громад», з метою забезпечення громадського обговорення проєкту договору 
про співробітництво 
 
Р О З П О Р Я Д Ж А Ю С Ь : 
   
 1. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської 
міської ради: 
 1.1. організувати в період з 30 травня 2022 року до 13 червня 2022 року 
проведення громадського обговорення у формі надання письмових зауважень і 
пропозицій (у тому числі в електронному вигляді) підготовленого проєкту 
договору про співробітництво територіальних громад, а саме між 
Татарбунарською міською територіальною громадою через Татарбунарську 
міську раду в особі голови Андрія ГЛУЩЕНКА і Лиманською сільською 
територіальною громадою через Лиманську сільську раду в особі голови 
Василя РЕЗНІЧЕНКА і у сфері надання соціальних послуг у сфері забезпечення 
населення первинною медико-санітарною допомогою у формі спільного 
фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та 
організацій комунальної форми власності, а саме: комунального 
некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради; 

1.2. протягом 30 днів з дати проведення громадського обговорення надати 
на розгляд ради проєкт рішення про схвалення проєкту договору про 
співробітництво. 

 
 2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю  за собою. 
 
 
Міський голова       Андрій ГЛУЩЕНКО 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
розпорядження міського голови «Про громадське обговорення проєкту 
договору про співробітництво» 
 
Керуючий справами (секретар)    Лариса КОВАЛЬ 
виконавчого комітету міської ради       
«___»________ 2022 р. 
 
Начальник юридичного відділу    Віталій БОРДЕНЮК 
виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 
«___»________ 2022 р. 
 
 
Начальник відділу з питань діловодства   Юлія БОНДАРЕНКО 
та контролю виконавчого комітету  
(апарату) міської ради 
«___»________ 2022 р. 
 
 
Начальник відділу соціального     Олена ДІОРДІЄВА 
захисту та охорони здоров’я 
міської ради 
«___»________ 2022 р. 
 
 
 

Розрахунок розсилки: 
 
В справу            - 1 
Відділ соціального захисту та охорони  здоров’я     - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олена Діордієва 3-34-44 



 

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ 
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ 

СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) 
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТАТАРБУНАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» 
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

м. Татарбунари                                                   «___»  _____________ 2022 року 
 

Татарбунарська міська територіальна громада через Татарбунарську 
міську раду в особі Татарбунарського міського голови Глущенка Андрія 
Петровича, яка надалі іменується Сторона-1, Лиманська сільська 
територіальна громада через Лиманську сільську раду в особі сільського 
голови Резніченка Василя Івановича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом 
іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про 
таке: 

 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час 
підготовки його проєкту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 
Закону України «Про співробітництво територіальних громад». 
1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам 
кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного 
фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва комунального 
некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради. 
1.2. 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.ПРЕДМЕТДОГОВОРУ 
 

2.1. Відповідно до законів України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,«Про співробітництво територіальних громад», «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», з метою забезпечення 
ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного 
застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів 
комунальної інфраструктури Сторони домовилися, згідно з цим Договором, 
спільно фінансувати (утримувати) комунальне некомерційне підприємство  
«Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Татарбунарської міської ради, код ЄДРПОУ 38534606 (далі – Об’єкт), право 
комунальної власності на яке належить Стороні-1. 
 

3. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ)ОБ’ЄКТА 
 



 

3.1. Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог        
ст.75, 93 Бюджетного кодексу України у порядку співфінансування у вигляді 
міжбюджетних трансфертів, наданих Стороною-2 для подальшого 
використання Стороною-1 на потреби Об’єкта, обсяг яких на 2022 рік 
становить для Сторони-2 – 1474 083,00 грн. 
В разі зміни посадових окладів медичних працівників, вартості комунальних 
послуг та витрат, необхідних для надання якісної послуги на основі попередньо 
погоджених розрахунків, що надані комунальним некомерційним 
підприємством «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Татарбунарської міської ради в галузі охорони здоров’я, 
встановлюватимуться суми співфінансування додатковими угодами. 
Суми співфінансування на 2023, 2024, 2025 та 2026 роки встановлюватимуться 
відповідно додатковими угодами. 
 

4. НАДАННЯ ОБ’ЄКТОМ ПОСЛУГ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
4.1. Первинна медико – санітарна допомога надаються Об’єктом для населення 
суб’єктів співробітництва, що користуються послугами Об’єкта, та проживають 
на території Сторін за умови своєчасності фінансування, розміри якого 
зазначені в п.3.1. цього Договору. 
 

 
5. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІОБ’ЄКТА 

 
5.1. Об’єкт письмово щорічно звітує до 15 грудня перед суб’єктами 
співробітництва про результати своєї діяльності та використання ресурсів, у 
тому числі фінансових. 

 
6. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 
 

6.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2026 
року. 
6.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною 
згодою Сторін і оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною 
частиною цього Договору. 
6.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж 
порядку як і його укладення. 

 
7.ПРИПИНЕННЯДОГОВОРУ 

 
7.1. Цей Договір припиняється у разі: 
7.1.1. закінчення строку його дії; 
7.1.2. досягнення цілей співробітництва; 
7.1.3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань; 



 

7.1.4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього 
Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва; 
7.1.5. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим 
Договором; 
7.1.6. прийняття судом рішення про припинення співробітництва. 
7.2. 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. 
7.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором 
у кількості 3-х (трьох) примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. 
Один примірник договору про припинення співробітництва Татарбунарська 
міська рада надсилає Міністерству розвитку громад та територій України 
упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами. 

 
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 
 

8.1. 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. 
8.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного 
законодавства України. 
 8.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за 
цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії 
непереборної сили або випадку. 
8.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 8.3 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 8.3 цього Договору. 
  

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

9.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору 
і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України. 
9.2. Цей Договір укладений на 4 (чотирьох)  аркушах у кількості 3 (трьох) 
 примірниках, які мають однакову юридичну силу. 
9.3. Татарбунарська міська рада Білгород-Дністровського району Одеської 
області надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення 
його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 5 
робочих днів після підписання його Сторонами. 
10.5. Про зміну банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси кожна 
Сторона зобов’язана повідомити інші Сторони у письмовій формі упродовж 5 
(п’яти) робочих днів з моменту настання таких змін. 



 

 
 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ  
ТА ПІДПИСИСТОРІН 

 
Сторона-1: 

Татарбунарська міська рада 
Білгород-Дністровського району 
Одеської області 
індекс 68100, м. Татарбунари, вул. 
Лесі Українки, 18 
Білгород-Дністровського району, 
Одеської області 
р/р 
UA978201720344460003000135342 
код ЄДРПОУ 37607526, 
МФО 820172 
ГУ ДКСУ у Одеській області 
 
Міський голова 
 
___________ Андрій ГЛУЩЕНКО    
 
 
М.П. 

Сторона-2: 
Лиманська сільська рада Білгород-
Дністровського району Одеської 
області 
індекс 68141, с.Лиман, вул. Героїв 
України 47 а  
Татарбунарського району, Одеської 
області 
р/р UA668201720344480003000126849 
код ЄДРПОУ 04379404, 
МФО  
ГУ ДКСУ у Одеській області 
 
 
Сільський голова  
 
______________Василь РЕЗНІЧЕНКО 
 
 
М.П. 
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