
Проект договору 

про співробітництво територіальних громад в частині делегування 

виконання завдань (у сфері надання первинної медичної допомоги) 
 

 «_____»______________  р. 

м. Ужгород 

 

Ужгородська міська територіальна громада, через Ужгородську міську 

раду в особі голови міської ради Андріїва Богдана Євстафійовича, який діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі 

іменується Сторона – 1, та Оноківська територіальна громада через Оноківську 

сільську раду в особі голови сільської ради Коваль-Мазюту Марію Юріївну, яка 

діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка 

надалі іменується Сторона – 2 уклали цей Договір про таке: 
 

1. Загальні положення 

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час 

підготовки його проекту 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 та узгоджене співробітництво у формі 

делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.  

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 

співпраці.  
 

2. Предмет договору 

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних 

громад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а також 

вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності 

використання коштів місцевих бюджетів Сторона-2 делегує Стороні-1 

виконання таких завдань: 

2.1.1. Надання первинної медичної мешканцям Оноківської 

територіальної допомоги, а саме: с.Оноківці, с.Оріховиця, с.Невицьке, 

с.Кам’яниця та с.Гута.  

2.2. Виконання завдань визначених у пункті 2.1. цього Договору 

делегується строком на 10 (десять) років, починаючи з 2021 року.  
 

3. Вимоги до виконання делегованих завдань і їх фінансування 

3.1. Вимоги до виконання Стороною -1 своїх завдань, визначених у пункті 

2.1. цього Договору: 

3.1.1. Забезпечити надання якісної первинної медичної допомоги 

населенню с.Оноківці, с.Оріховиця, с.Невицьке, с.Кам’яниця та с.Гута 

(Оноківська сільська рада)  відповідно до існуючих критеріїв надання 

первинної медичної  допомоги, а саме: 



- надання первинної медичної допомоги мешканцям здійснюється лікарями 

комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський центр 

первинної медичної допомоги», у встановленому чинним законодавством 

порядку на здійснення медичної практики; 

- надання первинної медичної допомоги проводиться в обсягах кваліфікаційних 

характеристик фахівців лікарських спеціальностей, наявних в комунальному 

некомерційному підприємстві «Ужгородський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» за зверненням пацієнта по медичну допомогу при 

невідкладних станах; 

- забезпечення можливості направлення пацієнта до закладів вторинної 

(спеціалізованої) та  третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, 

відповідно до медичних показань. 

3.1.2  Лікування хворих проводити у відповідності зі стандартами якості 

надання первинної медичної допомоги. 

3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно 

до вимог Бюджетного кодексу України шляхом передачі міжбюджетних 

трансфертів.  

3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-2, що передаються 

місцевому бюджету Сторони-1 для виконання завдань, передбачених у пункті 

2.1. цього Договору, затверджуються рішеннями відповідних рад та 

визначається щорічно в межах фінансових нормативів бюджетного 

законодавства. 

3.3.1. Сторона-2 здійснює фінансування коштів через органи Державного 

казначейства України відповідно до потреби визначеної листами Сторони-1 в 

межах помісячного розпису місцевого бюджету Сторони -2 

3.4. Сторона-1 у двомісячний строк після завершення відповідного 

бюджетного періоду, звітує перед Стороною-2 про стан виконання завдань, 

визначених у пункті 2.1. цього Договору, та про використання коштів 

переданих для їх виконання шляхом подання Стороні-1 письмового звіту за 

довільною формою. 

3.5. Ужгородська 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 через 10 днів з дати його укладення з 

урахуванням вимог бюджетного законодавства. 

4.2. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються лише за 

взаємною згодою Сторін та оформлюються додатковим договором, який є 

невід’ємною частиною цього Договору. 
 

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; 



5.1.4.відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов 

цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва; 

5.2. Припинення співробітництва здійснюється з згодою Сторін в порядку 

визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад» 

та оформляється відповідним Договором.  
 

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 разі 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 доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії  

обставин 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 7 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 пунктів 6.3. цього Договору.  
 

7. Адреси та реквізити Сторін: 
 

Сторона-1  
 

 

 

 

Голова   
 

________________П.І.Б 
 

 Сторона-2: Оноківська сільська рада 

Україна, 89412,Закарпатська обл., 

Ужгородський район,  

с. Оноківці, вул.Головна,59 

код ЄДРПОУ 04350168 
 

Голова 
 

______Марія КОВАЛЬ –МАЗЮТА 

м.п. 

  
  

 


