
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

     ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    Р І Ш Е Н Н Я 
    VІІІ скликання 

     Одинадцятої  сесії 

 

 31.05.2021 р.                                        Летичів                                                  № 4 

  

Про затвердження типової угоди   

про соціальне  партнерство 

 

 

      Відповідно  до  Закону  України « Про  колективні  договори і  угоди», 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  з  

метою  створення  сприятливих  умов  для  соціально  - економічного 

розвитку  населених  пунктів  Летичівської територіальної  громади, селищна 

рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

      1.  Затвердити  типову  угоду  про соціальне  партнерство, згідно з  

додатком.  

      2.  Доручити  відділу  будівництва, архітектури та  земельних  відносин 

Летичівської  селищної  ради  підготовку  угод  про  соціальне  партнерство. 

      3.  Уповноважити  селищного  голову Тисячного Ігоря  Івановича укладати  

угоди  про  соціальне  партнерство. 

      4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  

житлово - комунального  господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та  сфери  послуг (голова комісії - 

Морозова О.М.). 

 

 

           Селищний голова                                         Ігор  ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  
до рішення селищної ради 

                                                                                                                                   від 31.05.2021 року №4 

  

УГОДА ПРО 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

  

смт Летичів                                                                             «___»_______2021 р. 

  

Летичівська селищна рада  в особі селищного голови Тисячного Ігоря 

Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (далі – Партнер 1) та ______________________________________ 

_________________________________________________________________, 

що діє на підставі __________________________________________, (далі – 

Партнер 2), виходячи із суспільних інтересів у сфері комплексного соціально-

економічного та культурного розвитку сіл та адміністративного центру 

територіальної громади, уклали цю Угоду про наведене нижче. 

 

1. Основні засади 

 

1.1. Ця угода спрямована на розвиток соціального партнерства і вирішення 

соціально-економічних проблем Летичівської територіальної громади, 

вибудовування ефективного діалогу між соціально відповідальним бізнесом і 

місцевими органами місцевого самоврядування, громадськістю. 

1.2. Сторони уклали Угоду для об’єднання зусиль для поліпшення життя та 

розвитку місцевої територіальної громади з метою підвищення якості життя 

мешканців шляхом успішного соціального, економічного та культурного 

розвитку регіону, а також з метою досягнення стабільного соціального і 

економічного розвитку адміністративної території, створення сприятливих 

умов діяльності органів місцевого самоврядування та суб'єкта 

господарювання, забезпечення спільного впливу на регуляторні, фінансово-

економічні і суспільно-політичні процеси в  громаді та в районі. 

1.3. Сторони угоди про соціальне партнерство будують свої відносини на 

положеннях Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів. 

1.4. При складанні та виконанні угоди Сторони зобов’язуються 

дотримуватися таких принципів: 

- свобода вибору та обговорення питань, які входять до сфери соціального 

партнерства; 

- добровільність і реальність зобов’язань, що приймаються Сторонами; 

- обов’язковість виконання досягнутих домовленостей; 

- прозорості та публічності виконання досягнутих домовленостей. 

 

2. Предмет угоди 

2.1. Предметом цієї угоди є взаємне соціально-економічне партнерство, 

реалізація спільних інтересів Сторін у сфері комплексного соціально-

економічного та культурного розвитку територіальної громади. 



2.2. Реалізація умов цієї угоди здійснюватиметься шляхом реалізації 

Партнером 2 свого права фінансування взаємовигідних соціальних проектів, 

ініційованих Партнером 1, майнової, організаційної та інших видів участі 

Партнера 1 в згадуваних проектах на суму  ______________ гривень за гектар  

землі, що орендується а саме: 

- _____________ грн. допомога на благоустрій та інфраструктури в межах 

населених пунктів селищної ради, де Партнером 2 здійснюється оренда та 

обробіток земельних ділянок; 

- _____________ грн. допомога на соціальні потреби згідно клопотань 

Летичівської селищної ради на підставі звернень мешканців громади. 

 

3. Сума угоди 

3.1. Сума угоди складає:____________________________________________ 

3.2. Кошти надаються шляхом перерахування на рахунок Летичівської 

селищної ради або оплатою робіт (послуг). 

 

4. Взаємні права і обов’язки Сторін 
 

4.1. Партнер 1: 

4.1.1. У межах своєї компетенції забезпечує необхідні умови для здійснення 

Партнером 2 діяльності. 

4.1.2. Протягом дії угоди визначає і пропонує Партнеру 2 на взаємовигідних 

умовах заходи щодо використання його можливостей на користь розвитку 

Летичівської територіальної громади. 

4.1.3. Створює Партнеру 2 елементи позитивного іміджу соціально 

відповідального підприємства у свідомості мешканців територіальної 

громади. 

4.1.4. Постійно сприяє в реалізації інвестиційних проектів і веденні діяльності 

Партнера 2 в межах компетенції, наданої законодавством. 

4.1.5. Забезпечує неухильне виконання угод, які укладені між Сторонами. 

4.1.6. Сприяє покращенню підприємницького середовища шляхом проведення 

зваженої та узгодженої регуляторної політики. 

4.1.7. Здійснює контроль за виконанням цієї угоди. 

4.2. Партнер 2: 

4.2.1. Бере активну участь у фінансуванні соціальних програм та проектів, 

заходів у сфері благоустрою  на території Летичівської селищної ради. 

4.2.2. Щорічно складає погоджений з Партнером 1 план конкретних заходів, 

підписаний обома сторонами, спрямований на участь у проведенні робіт з 

благоустрою об’єктів соціальної інфраструктури тощо. 

4.2.3. У межах чинного законодавства та власних можливостей здійснює 

благодійну діяльність, направлену на проведення заходів, виділяючи на 

вказані цілі кошти. 

4.2.4. Бере на себе обов’язок забезпечувати використання землі за цільовим 

призначенням. 

4.2.5. Зобов’язаний додержуватися вимог законодавства про охорону 

довкілля. 

 



 

 

5. Відповідальність Сторін 
 

5.1  Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання зобов'язань цієї угоди у відповідності з чинним законодавством 

України; 

5.2. У разі невиконання однією із Сторін положень цієї угоди, інша залишає за 

собою право розірвання цієї угоди в односторонньому порядку, шляхом 

направлення  іншій стороні письмового повідомлення. 

 

6. Розірвання угоди 
 

6.1. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку у наступних 

випадках: 

- при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань; 

- за бажанням однієї сторони. При цьому сторона-ініціатор зобов’язана 

письмово повідомити іншу сторону про розірвання угоди, але не менш ніж за 

30 днів до передбачуваної дати розірвання угоди. 

 

7. Розв’язання суперечок 
 

7.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов угоди сторони 

вирішують їх за взаємною згодою. 

7.2. У разі недосягнення взаємної згоди, спори розглядаються у відповідності 

до чинного законодавства. 

 

8. Термін дії угоди 
 

8.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та діє до 

«31»  грудня 2021 року, та підлягає пролонгації на кожен наступний 

календарний рік, якщо за один місяць до дати закінчення дії Договору ні одна 

зі Сторін не заявить про намір його розірвання. Кількість пролонгацій не 

обмежено. 

9. Інші умови 
 

9.1. Усі зміни та доповнення до цієї Угоди вважаються дійсними, якщо вони 

здійсненні у письмовому вигляді та підписані повноважними представниками 

сторін. 

9.2. У випадках, не передбачених цією угодою, сторони керуються чинним 

законодавством. 

9.3. Ця угода укладена в двох примірниках, що мають однакову юридичну 

силу, по одному для кожної із сторін. 

9.4. Сторони, укладаючи угоду, створюють довірливі партнерські 

взаємовигідні відносини між бізнесом, територіальною громадою і органами 

виконавчої влади і місцевого самоврядування. 

9.5. Сторони домовились що піврічно розглядати хід виконання цієї угоди. 



 

 

10. Місцезнаходження і реквізити Сторін 
  

Партнер 1 

Летичівська селищна рада 

31500, Хмельницька обл., смт. 

Летичів,  

вул. Соборна, 16 

Код ЄДРПОУ 04404548,       

р/рUA____________________________ 

 ДКСУ м. Київ, 

 

 

Селищний голова   ______ 

І.І.Тисячний 

 

Партнер 2  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
   
 

 

 


