
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про погодження Меморандуму про співпрацю між Гірською 

сільською радою її виконавчими органами та Бориспільською 

виправною колонією (№119) 

 

Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою створення партнерських відносин та налагодження співпраці в сфері 

житлово-комунальних послуг, благоустрою та пожежної безпеки на території 

Гірської сільської ради, Гірська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити Меморандум про співпрацю між Гірською сільською 

радою її виконавчими органами та Бориспільською виправною колонією 

(№119), що додається. 

 

2. Уповноважити Гірського сільського голову ДМИТРІВА Романа 

Миколайовича підписати від імені Гірської сільської ради Меморандум, 

зазначений у п. 1 цього рішення. 

  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

ради. 

 

 

 

с. Гора  

від _______ 2021 року 

№ _________-VIІI 

   

 

 

Сільський голова                                 Роман ДМИТРІВ 

 
  

 
 



                                Додаток  

до рішення Гірської сільської ради 

     № ___________ від ___________ 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

між 

 

ГІРСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ ЇЇ ВИКОНАВЧИМИ 

ОРГАНАМИ 

 

ТА 

 

БОРИСПІЛЬСЬКОЮ ВИПРАВНОЮ КОЛОНІЄЮ (№ 119) 

 

 
с. Гора                                                                                                     «___» __________2021 року 

 

 

Гірська сільська рада Бориспільського району Київської області в особі 

сільського голови ДМИТРІВА Романа Миколайовича, який діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та 

Бориспільська виправна колонія (№119), в особі її керівника ТУРЧИНА Сергія  

Миколайовича, який діє на підставі ________________, з іншої сторони, (у 

подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей 

Меморандум між Гірською сільською радою її виконавчими органами та 

Бориспільською виправною колонією (№119) про співробітництво у сферах 

житлово-комунальних послуг, благоустрою та пожежної безпеки на території 

Гірської сільської ради (далі – Меморандум) про таке. 

 

1. МЕТА 

1.1. Співпраця у сфері житлово-комунальних послуг. 

1.2. Співпраця у сфері водопостачання та водовідведення. 

1.3. Співпраця у сфері благоустрою на території Гірської сільської ради. 

1.4. Співпраця щодо створення та організації заходів спрямованих на розвиток 

спільних проєктів. 

1.5. Співпраця по залученню відомчої пожежної охорони Бориспільської 

виправної колонії (№119) для забезпечення пожежної безпеки на території 

Гірської сільської ради. 



2. КОНТАКТНІ ПІДРОЗДІЛИ 

2.1. Для ефективної співпраці Сторони призначають контактні підрозділи. 

 

3. СПІВРОБІТНИЦТВО 

3.1. Співробітництво Сторін здійснюється в рамках діючого законодавства 

України та у встановленому законом порядку. 

3.2. Сторони погоджуються здійснювати співробітництво для досягнення мети 

Меморандуму. 

3.3. Сторони створюють умови для провадження послідовної та узгодженої 

діяльності. 

3.4. Взаємодія Сторін здійснюється в межах їх повноважень. 

3.5. У процесі виконання наміченої цим Меморандумом діяльності Сторони 

прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного 

партнерства та захисту інтересів одна одної. 

3.6. Для якнайшвидшого досягнення цілей за цим Меморандумом Сторони 

можуть у межах та у порядку, встановленому законом, обмінюватися наявною 

інформацією щодо всіх аспектів взаємного інтересу, проводити спільні 

консультації і семінари.  

3.7. З метою забезпечення виконання цього Меморандуму Сторони 

співпрацюють в межах повноважень щодо залучення представників органів 

виконавчої влади, членів громадських організацій, компетентних фахівців до 

реалізації проектів і програм, які становлять спільний інтерес для Сторін. 

3.8. Для реалізації положень Меморандуму, у тому числі для ведення 

переговорів, складання узгоджених планів дій та проведення окремих заходів, 

Сторони визначатимуть відповідальних осіб, які будуть їхніми уповноваженими 

представниками. 

3.9. Сторони в передбаченому чинним законодавством України порядку 

забезпечують належний захист персональних даних та інформації, які будуть 

отримані в межах співробітництва, а також відомостей, які стали їм відомі у ході 

такої співпраці. 

 

4. ТЕРМІН ДІЇ 

4.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами. 

4.2. Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити в цей Меморандум 

зміни та доповнення, оформлені окремими протоколами, які складатимуть його 

невід’ємну частину. 

4.3. Кожна із Сторін може припинити дію Меморандуму, надіславши іншій 

Стороні письмове повідомлення про такий намір за два місяці до передбачуваної 

дати припинення дії Меморандуму. 



5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. Суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього 

Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між 

Сторонами. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Сторони погоджуються, що цей Меморандум відкритий для підписання 

третім особам за згоди на це усіх його Сторін. 

6.2. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не 

призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-

кого з них. 

6.3. Усі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформлюються письмово 

та за згодою Сторін. 

6.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього 

Меморандуму та не врегульовані його положеннями, регламентуються нормами 

чинного законодавства України. 

6.5.  Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання. 

6.6. Меморандум укладено у селі Гора Бориспільського району Київської 

області  «___» ______ 2021 року у двох оригінальних примірниках, кожний 

українською мовою, при цьому всі тексти є автентичними. 

 

 

    ПІДПИСАНТИ 

 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

Р. М. Дмитрів                    __.__.2021 

 

 БОРИСПІЛЬСЬКА ВИПРАВНА 

КОЛОНІЯ (№119) 

 

 

 

 

 

С.М. Турчин                      __.__.2021 

 

 


