
Проєкт рішення 

 

 

Від 15.06.2022 р.         №4556 

 

 

 

Про затвердження форми Договору  

співробітництва територіальних громад 

 

Керуючись ст. 5 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», 

пунктом 33 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши та вивчивши Пропозицію Галицького міського 

голови про організацію співробітництва Галицької, Більшівцівської, Бурштинської та 

Дубовецької територіальних громад щодо спільного фінансування (утримання) суб’єктами 

співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, а саме: 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Галицької міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити форму Договору про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Галицької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області (додається).  

2. Уповноважити міського голову Василя Андрієшина на укладення Договору про 

співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Галицької міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванну Томин. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з питань 

гуманітарної сфери Ігоря Харіва та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

Міський голова                   Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник відділу освіти і науки _______________ Іванна Томин 

 

Погоджено: 

 

Загальний відділ    _______________ 

 

Заступник міського голови  _______________ Володимир Чуйко 

 

Юридичний відділ   _______________ 

 
Секретар ради    _______________ Роман Іванюк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення міської ради 

«Про  ініціювання співробітництва територіальних громад» 
  

1. Розробником проєкту рішення є  відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

  

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Проєкт рішення розроблено у зв’язку з необхідністю здійснювати розрахунки з 

Інклюзивно-ресурсним центром Галицької міської ради за надані освітні послуги дітям з 

особливими освітніми потребами, які мешкають на території Бурштинської територіальної 

громади, з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-

педагогічної оцінки їх розвитку та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу 

через діяльність Інклюзивно-ресурсного центру Галицької міської ради. 

 

3. Проєкт рішення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України 

«Про співробітництво територіальних громад», на підставі рішення Бурштинської міської 

ради від 29.10.2021 року № 04/20-21. 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення. 

Реалізація рішення потребує додаткових витрат місцевого бюджету відповідно до 

розрахунків, які будуть вказані в угоді про спільне фінансування (утримання) комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Галицької міської ради. 

 

5. Доповідач – Томин Іванна Степанівна, начальник відділу освіти і науки. 

 

 

Начальник відділу освіти і науки      Іванна Томин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Бурштинської міської ради  

від_______№________  

 

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   

Галицька територіальна громада через Галицьку міську раду в особі 

міського голови Олега Кантора (далі – Сторона-1) та Більшівцівська 

територіальна громада через Більшівцівську селищну раду в особі Василя 

Саноцького (далі – Сторона-2) та Бурштинська територіальна громада через 

Бурштинську міську раду в особі міського голови Василя Андрієшина (далі – 

Сторона-3) та Дубовецька територіальна громада в особі сільського голови 

Павла Андрусяка (далі – Сторона-4), а разом – Сторони, уклали цей Договір 

про наступне. 

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 і узгоджене співробітництво у формі спільного 

фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Галицької міської ради Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області. 

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», з метою забезпечення 

ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного 

застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів 

комунальної інфраструктури Сторони домовилися, згідно з цим Договором, 

спільно фінансувати (утримувати) комунальну установу «ІНКЛЮЗИВНО-

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇОБЛАСТІ, код 



ЄДРПОУ - 42423860 (далі – Об’єкт), право комунальної власності на яке 

належить Стороні-1. 

 

3. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ОБ’ЄКТА 

3.1. Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу України та за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, 

обсяг яких становить: для Сторони-1 з наступним частковим відшкодуванням 

Сторони-2, Сторони-3 та Сторони-4 за рахунком згідно кошторису на 

утримання комунальної установи «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та Сторони-2, Сторони-3 та Сторони-4 згідно 

розрахунку часткового відшкодування наданим об'єктом спільного 

фінансування (утримання) у процентному відношенні (відповідно кількості 

дітей віком до 18 років станом на 01 січня бюджетного року) від загальної суми 

видатків на рік з місцевого бюджету. 

4. НАДАННЯ ОБ’ЄКТОМ ПОСЛУГ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА 

4.1. Умови щодо надання Об’єктом послуг для суб’єктів співробітництва: 

4.1.1. Забезпечує права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, 

які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-

педагогічної оцінки розвитку особи (далі - комплексна оцінка) та забезпечення 

їх системного кваліфікованого супроводу. 

4.1.2. Проводить комплексну оцінку, у тому числі повторну, та здійснює 

системний кваліфікований супровід осіб у разі встановлення у них особливих 

освітніх потреб. 

4.1.3. Надає рекомендації закладам освіти щодо розроблення 

індивідуальної програми розвитку особи. 

4.1.4. Консультує батьків, інших законних представників особи з 

особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку. 

4.1.5. Забезпечує участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного 

центру: у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з 

особливими освітніми потребами; у семінарах, тренінгах, майстер-класах для 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо. 

4.1.6. Залучає (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-

ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у 

спеціальних закладах загальної середньої освіти. 

4.1.7.  Надає психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові та інші послуги 

дітям з особливими освітніми потребами: дітям раннього та дошкільного віку, 



які не відвідують заклади дошкільної освіти; дітям, які здобувають освіту у 

формі педагогічного патронажу. 

4.1.8.  Визначає потребу в асистенті учня та/або супроводі дитини з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі). 

4.1.9. Визначає рівень підтримки особи з особливими освітніми потребами 

в закладі освіти. 

4.1.10. Надає консультативну, психологічну допомогу батькам, іншим 

законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні 

позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності 

щодо організації їх навчання і виховання. 

4.1.11. Інформує громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та 

взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами 

(установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, 

громадськими організаціями тощо. 

4.1.12.  Веде облік осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, 

шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ” за формою. 

4.1.13. Надає звітну та аналітичну інформацію про результати діяльності 

інклюзивно-ресурсного центру. 

4.2. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюються 

шляхом проведення спільних нарад, які оформлюються протоколом. 

5. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТА 

5.1. Об’єкт щорічно звітує перед суб’єктами співробітництва про 

результати своєї діяльності та використання ресурсів, у тому числі фінансових, 

за формами, затверджених відповідним чинним законодавством. 

6. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання 

уповноваженими представниками Сторін та скріплення мокрими печатками і 

діє до 31 грудня 2025 року. По закінченню строку, на який було укладено 

Договір, якщо одна із Сторін не заявить про припинення договірних відносин, 

договір вважається пролонгованим на такий самий строк. 

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

взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є 

невід’ємною частиною цього Договору. 

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

ж порядку як і його укладення. 

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 



7.1. Цей Договір припиняється у разі: 

7.1.1 закінчення строку його дії; 

7.1.2. досягнення цілей співробітництва; 

7.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань; 

7.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов 

цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва; 

7.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, 

установ та організацій комунальної форми власності; 

7.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності 

цим Договором; 

7.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва. 

7.2. 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. 

7.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним 

договором у кількості 5 (п’яти) примірників, кожен з яких має однакову 

юридичну силу. 

7.4. У разі припинення Стороною-2, Стороною-3 та Стороною-4 участі у 

співробітництві, комунальна установа   «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ 

ЦЕНТР» ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  припиняє надавання послуг громадянам 

територіальної громади Сторони-2, Сторони-3 та Сторони-4. 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 

8.1. 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. 

8.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до 

чинного законодавства України. 

8.3.Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за 

цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії 

непереборної сили або випадку. 

8.4.У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 8.3 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 (семи) 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 пункті 8.3 цього Договору. 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

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

Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства 

України. 

9.2. Цей Договір укладений на 5 (п’ятьох) аркушах у кількості 5 (п’яти)  

примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін, які 

мають однакову юридичну силу. 

9.3. Галицька міська рада надсилає один примірник цього Договору до 

Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних 

громад упродовж 5 (п'яти) робочих днів після підписання його Сторонами. 

9.4. Галицька міська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 

Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про 

здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором. 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ 

СТОРІН 

Сторона-1: 

Галицька міська рада 

Індекс 77100 

Майдан Різдва, 16 

тел.0343121332 

Міський голова________________ 

Олег КАНТОР 

 

Сторона-3 

Бурштинська міська рада 

Індекс 77111 

вул. Січових стрільців,4 

тел. 0343844936 

Міський голова____________ 

                    Василь АНДРІЄШИН  

 

Сторона-2: 

Більшівцівська селищна рада 

Індекс 77146 

Вічевий майдан, 1 

тел.0343161772 

Селищний голова ___________ 

                     Василь САНОЦЬКИЙ 

 

Сторона-4: 

Дубовецька сільська рада 

Індекс 77172 

пл. Незалежності, 2 

Тел.0343131448 

Сільський голова_________ 

                     Павло АНДРУСЯК 

 

 



 

 


