Про внесення на розгляд сесії ІваноФранківської міської ради проекту
рішення «Про укладення договору
про співпрацю»

Керуючись ст. ст. 52, 59 Закону України «Про
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

місцеве

вирішив:
1.
Внести на розгляд сесії міської ради проект рішення «Про
укладення договору про співпрацю» (додається).
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови О. Левицького.

Міський голова

Руслан Марцінків

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
м. Івано-Франківськ

«___» ______________ 2018р.

Івано-Франківська міська рада в особі міського голови Марцінківа Руслана
Романовича (надалі Сторона 1), що діє на підставі ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Крихівецька сільська рада в особі Гаргата
Мирона Мирославовича (надалі Сторона 2), що діє на підставі ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Приватне підприємство
«ВАМБУД» в особі Директора Ковальчука Миколи Петровича (надалі Сторона 3),
що діє на підставі Статуту, надалі - Сторони уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Сторони зобов’язуються на умовах даного договору співпрацювати щодо
створення та функціонування в майбутньому закладу соціального призначення
(для освітніх, культурних, оздоровчих цілей, тощо) на території села Крихівці
Івано-Франківської міської ради та утримання в подальшому даного закладу за
рахунок коштів міського бюджету.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1 Сторона 3 (Приватне підприємство «ВАМБУД») зобов’язується в
майбутньому, але не пізніше 01.01.2020р. передати безоплатно у власність Стороні
2 (Крихівецька сільська рада) нежитлові приміщення орієнтовною площею: 1000
кв.м., що знаходяться за проектною адресою: с. Крихівці, мікрорайон «Сонячний»
(надалі об’єкт нерухомого майна), для створення в майбутньому спільно зі
Стороною 1 (Івано-Франківською міською радою) закладу соціального
призначення (для освітніх, культурних, оздоровчих цілей).
2.2 Сторона 2 після отримання у власність від Сторони 3 об’єкта нерухомого
майна приймає рішення про закріплення його на праві оперативного управління за
виконавчим органом Сторони 1, який визначається за погодженням міського
голови чи виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.
2.3 Сторона 1 після закріплення на праві оперативного управління Стороною 2
об’єкта нерухомого майна за виконавчим органом Сторони 1, зобов’язується
здійснювати фінансування та утримання даного закладу в межах бюджетних
призначень.
2.4 Сторони зобов’язуються належно виконувати взяті на себе права та
обов’язки.
3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє
протягом всього часу співпраці між сторонами та до повного виконання взятих на
себе зобов’язань.

4.ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1 Припинення Договору здійснюється у встановленому законодавством порядку за
згодою Сторін.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання
покладених на них зобов’язань згідно чинного законодавства.
5.2 Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання
будь-яких із своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних
обставин (стихійного лиха, інших обставин, які знаходяться поза контролем
сторін).
5.3 Взаємовідносини сторін, які не врегульовані цим Договором,
регламентуються діючим законодавством України.
5.4 Сторони договору гарантують, що виконання цього Договору, не повинно і
не буде порушувати будь-які чинні закони, правила чи нормативи, будь-які
договори з третіми особами або будь-які права третіх осіб, що стосуються права
власності чи іншого
права. Зокрема, у разі, якщо відповідні порушення
законодавства чи прав третіх осіб були допущені Стороною 3 та Стороною 2,
Сторона 1 не несе відповідальності перед такими третіми особами та відповідними
органами.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)
6.1 Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за повне або
часткове невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо таке невиконання є
наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
6.2 Наявність обставин непереборної сили повинна бути підтверджена
відповідними довідками торгово-промислової палати України або уповноваженим
органом, на якого законодавством покладені дії по ліквідації надзвичайних
обставин. При цьому строк виконання зобов’язань сторонами переноситься на
строк, протягом якого будуть діяти такі обставини.
6.3 Сторона, для якої неможливо виконати зобов’язання за даним Договором,
повинна негайно (не пізніше 3 (трьох) днів після настання таких обставин)
повідомити інші сторони про настання чи припинення таких обставин.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1 Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного
Договору через уповноважених представників, що делегуються Сторонами для
участі у роботі та для досягнення цілей його реалізації.
7.2 Сторони домовляються, що, якщо інше не було погоджене, кожна з них
самостійно несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Договором.
7.3 Будь-яка діяльність в рамках цього Договору на території ІваноФранківської міської ради та Крихівецької сільської ради регулюється чинним
законодавством. Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості і
доброчинності.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Будь-які доповнення й зміни даного Договору повинні бути зроблені в
письмовій формі й підписані Сторонами.
8.2 Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою виникнення
нових зобов’язань, що не передбачені цим договором, вважається дійсною, якщо
вона підтверджена Сторонами в письмовій формі у вигляді додаткової угоди.
8.3 Спірні питання, що викають у ході виконання даного Договору,
вирішуються Сторонами спільно шляхом переговорів.
8.4 Усі спори між Сторонами, як пов’язані з Договором прямо або
опосередковано, так і такі, що виникають із будь-яких інших підстав, вирішуються
Сторонами у відповідності до чинного законодавства України.
8.5 Всі додатки до даного Договору є його обов’язковою та невід’ємною
частиною.
8.6 Договір складений українською мовою у трьох екземплярах, що мають
рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Сторона 1
Івано-Франківська міська рада (ЄДРПОУ 33644700)
вул. Грушевського, 21
м. Івано-Франківськ
інд. 76014
Міський голова______________________________ Марцінків Р.Р.
Сторона 2
Крихівецька сільська рада (ЄДРПОУ 04356248)
площа Двір1
с. Крихівці
інд. 76493
Сільський голова_____________________________ Гаргат М.М.
Сторона 3
ПП «ВАМБУД» (ЄДРПОУ 34622913)
вул. Вовчинецька, 121
м. Івано-Франківськ
інд. 76018
Директор____________________________________ Ковальчук М.П.

