
Договір про співпрацю 
в соціальній та гуманітарній сферах

м. Славута « ______ 2022 року

Шепетівська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України (код 
ЄДРПОУ 36111773) в особі голови Горобець Галини Іванівни, яка діє на підставі Статуту 
товариства Червоного Хреста України, затвердженого рішенням З’їзду товариства Червоного 
Хреста України від 09.07.2021 р., надалі іменується Сторона 1,
та Славутська міська рада в особі міського голови Сидора Василя Богдановича, який діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішень Славутської міської 
ради № 1-1/2020 від 12.11.2020 року «Про підсумки виборів Славутського міського голови та 
депутатів Славутської міської ради 25 жовтня 2020 року», № 9-17/2022 від 22.04.2022 р. «Про 
співпрацю із Шепетівською міськрайонною організацією Товариства Червоного Хреста 
України» надалі Сторона 2, а разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. Мета і предмет договору

1.1. Метою цього договору є сприяння покращенню життя і добробуту жителів 
Славутської міської територіальної громади, в тому числі в умовах воєнного стану і 
гуманітарних криз, підвищення значення гуманітарних цінностей - життя, здоров’я, честі та 
гідності людини.

1.2. Предметом договору є співпраця Сторін в гуманітарній та соціальній сферах шляхом 
реалізації соціально значущих проектів в Славутській міській територіальній громаді, 
провадження просвітницької діяльності, сприяння розвитку громади, надання допомоги 
найменш соціально захищеним верствам населення.

1.3. Співпраця Сторін здійснюється на некомерційній основі без мети отримання 
прибутку.

2. Напрямки та форми співпраці

2.1. Співпраця Сторін здійснюється на основі принципів рівноправності, законності, 
взаємодопомоги, урахування взаємних інтересів.

2.2. Для забезпечення швидкого та ефективного досягнення спільної мети та напрямків 
співпраці, Сторони зобов’язані обмінюватися інформацією, що є в їхньому розпорядженні, а 
також проводити спільні консультації у разі необхідності.

2.3. Сторони співпрацюють за наступними напрямками:
2.3.1. Сторона 1 забезпечує:
- надання гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб;
- активний розвиток волонтерського руху на території Славутської міської 

територіальної громади;
- збір допомоги для найменш соціально захищених верств населення;
- сприяння соціального розвитку Славутської міської територіальної громади шляхом 

реалізації освітніх та інформаційних проектів;
- проведення благодійних заходів;
- діяльність загону швидкого реагування на території Славутської міської територіальної 

громади.
2.3.2. Сторона 2:
- надає інформаційну підтримку діяльності Сторони 1, що здійснюється відповідно до 

мети і предмету даного договору;



- закріплює за Стороною 1 приміщення комунальної форми власності на першому поверсі 
в будівлі по вул. Козацька, 95А у місті Славута, площами 26,6 м2, 11,9 м2, 12,7 м2, 9,3 м2 для 
реалізації мети та предмету договору строком на 6 (шість) місяців;

- компенсує витрати за спожиті Стороною 1 комунальні послуги в межах граничних 
обсягів (лімітів) споживання комунальних послуг, встановлених рішенням Славутської міської 
ради.

2.4. Сторона 1 зобов'язана особисто користуватися приміщеннями, зазначеними у п.п.
2.3.2. п. 2.3. розділу 2 даного договору, відповідно до мети, визначеної у договорі та повернути 
їх після закінчення дії договору в стані, не гіршому, ніж був на момент передачі приміщень.

2.5. Будь-які поліпшення у зазначених приміщеннях здійснюються за згодою Сторін.

3. Організація співпраці

3.1. Сторони можуть скликати зустрічі для узгодження, обговорення, перегляду проектів, 
заходів тощо та планувати подальші дії.

3.3. Сторони зобов'язуються утримуватись від дій, рішень, які можуть заподіяти 
матеріальні та моральні збитки іншій стороні або територіальній громаді.

4. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цього договору і в порядку, 
передбаченому законодавством України.

4.2. Усі спірні питання, які виникають між Сторонами, Сторони зобов’язуються 
вирішувати шляхом взаємних переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цього 
договору.

5. Інші умови

5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом 
6 (шести) місяців.

5.2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії договору за взаємною 
згодою з цього питання.

5.3. Дія договору припиняється в односторонньому порядку у разі:
5.3.1. істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладенні договору або 

виникнення обставин, за які жодна із Сторін не відповідає, якщо інше не передбачено законом;
5.3.2. необхідністю Сторони 2 використовувати приміщення, зазначені у пункті у п.п.

2.3.2. п. 2.3. розділу 2 цього договору, в інших цілях;
5.3.3. припинення однієї із Сторін (за відсутності правонаступника);
5.3.4. використання Стороною 1 приміщень, зазначених у п.п. 2 п.п. 2.3.3. п. 2.3. розділу 

2 даного договору не для цілей, визначених цим договором або в спосіб, що призводить до їх 
пошкодження;

5.3.5. в інших випадках, встановлених законодавством.
5.4. Дія договору може бути продовжена в порядку, визначеному чинним законодавством.
5.4. Будь-які зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою згодою 

Сторін і є невід'ємною частиною договору.
5.5. Спірні питання щодо тлумачення положень цього договору або його виконання 

вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій та переговорів, а у разі недосягнення 
згоди відповідно з вимогами чинного законодавства.

5.6. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України.

5.7. Цей договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із 
Сторін, які мають однакову юридичну силу.



6. Адреси та реквізити Сторін

Сторона 1 Сторона 2

Шепетівська міськрайонна організація 
Товариства Червоного Хреста України

Славутська міська рада

Адреса: 30400, Хмельницька область, 
м. Шепетівка, вул. К. Маркса, будинок 61

Адреса: 30000, Хмельницька область,
м. Славута, вул. Соборності 7

Код ЄДРПОУ 36111773

тел.

Підпис
Галина ГОРОБЕЦЬ

мп

Начальник відділу комунальної власності

Юлія ДОЛІШНА

Наталія ДАЦЕНКО

Ірина КРАВЧУК

Начальник фінансового управління

Головний спеціаліст юридичного 
відділу


