
Проєкт Договору про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проекту «Реконструкція лікувального корпусу по вул. 

Котляревського, 1 в м. Бориспіль Київської області» 

 

м. Бориспіль                                        «___»  _____________ 2022 року 

 

Бориспільська міська територіальна громада через Бориспільську міську 

раду в особі Бориспільського міського голови Борисенка Володимира 

Костянтиновича, яка надалі іменується Сторона-1,  

Вороньківська сільська територіальна громада через Вороньківську 

сільську раду  в особі  Вороньківського сільського голови Чешко Любові 

Іванівни, яка надалі іменується Сторона-2,  

Гірська сільська територіальна громада через Гірську сільську раду в особі 

Гірського сільського голови Дмитріва  Романа Миколайовича , яка надалі 

іменується Сторона-3,  

Золочівська територіальна громада через  Золочівську сільську раду в 

особі Золочівського сільського голови Лазоренка Олександра Йосиповича, яка 

надалі іменується Сторона-4, 

Пристолична територіальна громада через Пристоличну сільську раду в 

особі Пристоличного сільського голови Каськіва Миколи Ігоровича, яка надалі 

іменується Сторона-5, 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 проекту не 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 

реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою 

спільного здійснення відповідних заходів. 

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 

співробітництва. 

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про співробітництво територіальних громад», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про Основи законодавства України про охорону здоров'я», наказу 

Міністерства хорони здоров’я від 19.10.2018 №1881 « Про затвердження Об’єму 



надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен 

забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого 

та другого рівня», а також з метою вирішення питань місцевого значення у сфері 

охорони здоров'я Сторони домовились про реалізацію спільного проекту 

«Реконструкція лікувального корпусу по вул. Котляревського, 1 в м. Бориспіль 

Київської області» Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» (далі - КНП «ББЛІЛ»)  та (далі 

– Проект). 

2.2. Метою реалізації Проекту є покращення  якості надання послуг населенню 

зазначених громад у сфері охорони здоров’я, забезпечення доступності медичної 

допомоги населенню та підвищення ефективності використання коштів місцевих 

бюджетів, що передбачає координацію суб’єктів співробітництва та 

акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення 

відповідних заходів у межах повноважень визначених законом. 

2.3. Проект реалізується упродовж 4 років, починаючи із 2022 року. 

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА 

ЗВІТУВАННЯ 

3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:  

3.1.1. Укладення договору про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Реконструкція лікувального корпусу по вул. 

Котляревського, 1 в м. Бориспіль Київської області» між суб'єктами 

співробітництва. 

3.1.2. Здійснення заходів з метою отримання коштів для співфінансування 

реалізації проєкту. 

3.1.3. Проведення заходів щодо публічної закупівлі робіт по Проєкту та 

укладення договору з виконавцем робіт. 

3.1.4. Підготовка проєктно-кошторисної документації Проєкту та отримання 

відповідних дозвільних документів  для початку виконання будівельних робіт. 

3.1.5. Здійснення реконструкції лікувального корпусу шляхом прибудови  

до існуючого 4-х поверхового лікувального корпусу КНП «ББЛІЛ» 

триповерхової добудови площею 6 тис. кв м з облаштуванням наступних 

відділень: 

-терапевтичне відділеня потужністю 48 ліжко/місць та площею 1500 м кв; 

-кардіологічне відділення потужністю 48 ліжко/місць та площею 1500 м кв; 

- діагностичне відділення площею 800 м кв; 

-відділення гемодіалізу потужністю 6 ліжко/місць та площею 400 м кв.   

3.1.6. Контроль за  своєчасністю та якістю  виконання будівельних робіт, їх 

фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та залучених коштів. 

3.1.7. Закупівля медичного обладнання та меблів для лікувального корпусу.  



3.1.8. Введення в експлуатацію об'єкта  реалізації спільного Проєкту  та набуття 

права комунальної власності на об'єкт  відповідно до рівноцінних відокремлених 

частин комунальної власності територіальних громад - Сторін договору, що 

зазначені в  Статуті  КНП «ББЛІЛ».  

3.1.9. Інформаційний супровід реалізації проєкту. 

3.2. Cуб’єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі: 

3.2.1. Сторона-1 створює Робочу групу для підготовки заходів з реалізації 

Проєкту та оцінки результатів його виконання, делегує свого уповноваженого 

представника до складу Робочої групи Проєкту.  

3.2.2. Сторона-2, Сторона-3, Сторона-4, Сторона-5 делегують своїх 

уповноважених представників у складі однієї особи до складу Робочої групи по 

реалізації Проєкту. 

3.2.3. Робоча група діє на підставі цього Договору та один раз на півроку звітує 

перед суб’єктами співробітництва про результати своєї діяльності та 

використання ресурсів, у тому числі фінансових, а у разі потреби  готує письмові 

звіти та делегує представника (представників) для звітування на пленарних 

засіданнях кожної із Сторін. 

3.2.4. Сторона – 1 готує проєктно-кошторисну документацію щодо реконструкції 

лікувального корпусу КНП «ББЛІЛ» по вул. Котляревського, 1 в м. Бориспіль 

Київської області та отримання інших необхідних дозвільних документів  для 

початку виконання будівельних робіт відповідно до чинного законодавства. 

3.2.5. Сторона – 1 готує та подає Проєкт для участі в попередньому конкурсному 

відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, а 

також інших конкурсів проектів регіонального розвитку, інших урядових та 

неурядових донорів. 

3.2.6. Сторона -1 забезпечує організацію здійснення реконструкції лікувального 

корпусу та  контроль за  своєчасністю та якістю  виконання  будівельних робіт, 

їх фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та залучених коштів, а 

також інших заходів, необхідних для реалізації проекту. 

3.2.7. Сторона -1 здійснює заходи з проведення закупівель та оплати виконаних 

робіт по Проєкту, закупівлю медичного обладнання та меблів для лікувального 

корпусу відповідно до чинного законодавства. 

3.2.8. Сторона-1 здійснює введення в експлуатацію об’єкта реалізації спільного 

Проєкту. 

3.2.9. Фінансування Проєкту здійснюється Сторонами відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу України, за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін у 

відповідності до частки кожної із Сторін, визначеної цим Договором та за 

рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

3.2.10. Сторони публічно, зокрема через засоби масової інформації та/ або веб-



сайт, офіційні сторінки в соціальних мережах, тощо доводять до відома 

населення територіальних громад етапи реалізації спільного проєкту 

«Реконструкція лікувального корпусу по вул. Котляревського, 1 в м. Бориспіль 

Київської області».  

3.2.11. Сторона-2, Сторона-3, Сторона-4 та Сторона-5 сприяють Стороні 1 в 

організації реалізації проєкту «Реконструкція лікувального корпусу по вул. 

Котляревського, 1 в м. Бориспіль Київської області» та здійсненні контролю за 

реалізацією Проєкту.  

3.3. Умови реалізації заходів Проекту:  

 

3.3.1. Підписання Сторонами Договору про співробітництво територіальних 

громад у формі реалізації  спільного проєкту «Реконструкція лікувального 

корпусу по вул. Котляревського, 1 в м. Бориспіль Київської області» .   

3.3.2.Подання цього Проєкту для участі у конкурсах проектів регіонального 

розвитку, що реалізуються за кошти Державного фонду регіонального розвитку 

на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, інших 

урядових й та неурядових донорів.  

3.4. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного 

кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін та залучених 

коштів. Загальна вартість Проєкту  орієнтовно становить 170 млн грн (Сто 

сімдесят мільйонів грн).  

3.4.1. Співфінансування Проєкту, при умові залучення коштів ДФРР 

здійснюється у співвідношенні 20/80, де 20% - кошти місцевих бюджетів Сторін  

та 80% - кошти державного бюджету. Співфінансування Проєкту може 

здійснюватись за рахунок інших джерел не заборонених законом. 

3.4.2. Обсяг співфінансування цього Проєкту для кожної Сторони становить: 

Сторони-1 – 75%,       

Сторони-2 – 9%, 

Сторони-3 - 5%, 

Сторони-4 - 3%, 

Сторони-5 -8%. 

 3.4.3. Сторони домовилися, що вони можуть передавати одна одній ресурси, 

необхідні для виконання завдань за цим Договором, про що приймаються окремі 

рішення та акти. 

3.5. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом 

спільних засідань представників суб’єктів співробітництва та  засідань Робочої 

групи, створеної в рамках реалізації Проєкту.  

3.6.  Бориспільська міська рада в особі Бориспільського міського голови або 

уповноваженою ним особою відповідно до статті 17 Закону України «Про 



співробітництво територіальних громад» подає до Мінрегіону 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 після укладення цього договору.  

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною 

згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною 

частиною цього Договору.  

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж 

порядку як і його укладення.  

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;  

5.1.5 нездійснення співробітництва протягом двох років з дня набрання чинності 

цим Договором;  

5.1.6 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.  

5.2. 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.  

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором 

у кількості 6 примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один 

примірник договору про припинення співробітництва  Бориспільська міська  

рада надсилає Мінрегіону упродовж  7 робочих днів після підписання його 

Сторонами. 

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 випадку 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 вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії 

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 5 робочих днів з дати їх настання 

(зазначається строк) 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 6.3 цього 

Договору. 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і 

не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.  

7.2. Цей Договір укладений на 7 аркушах у кількості 6 примірників, з розрахунку 

по одному примірнику для кожної  із  Сторін та один примірник для Мінрегіону, 

які мають однакову юридичну силу.  

7.3. Бориспільська міська рада надсилає один примірник  цього Договору до 

Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних 

громад упродовж 7 робочих днів після підписання його Сторонами.  

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА  

ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Сторона-1: 

Бориспільська міська рада 

     Юридична адреса: 

08301, Київська обл., м. Бориспіль, 

вул. Київський Шлях,72 

     Банківські реквізити: 

Р/р UA 

в банку  

Код  ЄДРПОУ  

Тел./факс   

Міський голова  

_____________ Борисенко В.К. 

М.П. 

 

 

 

 

Сторона-2: 

Вороньківська  сільська рада 

     Юридична адреса: 

08352, Київська обл., 

Бориспільський р-н, с. Вороньків, 

вул. Паркова, буд.2 

     Банківські реквізити: 

Р/р UA 

в банку  

Код  ЄДРПОУ  

Тел./факс   

Сільський голова  

_____________ Чешко Л.І. 

М.П. 

 

Сторона-3: Сторона-4: 



Гірська  сільська рада 

     Юридична адреса: 
 

08324, Київська обл., Бориспільський 

р-н, с. Гора,  вул. Центральна, буд.5 

     Банківські реквізити: 

Р/р UA 

в Держказначейська служба 

України, м. Київ  

Код  ЄДРПОУ 44101089 

Тел./факс  0-800-300-157 

Сільський голова  

_____________ Дмитрів Р.М. 

М.П. 

 

 

 

 

Золочівська сільська рада 

     Юридична адреса: 

08352, Київська обл., 

Бориспільський р-н, с. Гнідин, вул. 

Нова, буд.1 

     Банківські реквізити: 

Р/р UA 

в банку  

Код  ЄДРПОУ  

Тел./факс   

Сільський голова  

_____________  Лазоренко О.Й. 

М.П. 

 

Сторона-5: 

Пристолична   сільська рада 

     Юридична адреса: 

08335, Київська обл., Бориспільський 

р-н, с. Щасливе,  вул. Фестивальна, 

буд.39 

     Банківські реквізити: 

Р/р UA 

в банку  

Код  ЄДРПОУ  

Тел./факс   

Сільський голова  

_____________ Каськів М.І. 

М.П. 
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