
 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сорок четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

 
від 30 квітня 2020 року         №849 
 
«Про   затвердження  Угоди  соціального   
партнерства  з  ПСП «Агрофірма «Роднічок» 
на 2020 рік»                                                                                                                                                                                                                                         
 
           Відповідно до пункту 22 статті  26 Закону України «Про місцеве  самоврядування  

в  Україні», заслухавши  інформацію  сільського  голови  Лейбзона С.Н. про те, що ПСП 
«Агрофірма «Роднічок» виконує свою діяльність на орендованих землях 
сільськогосподарського призначення, які знаходяться в адміністративних межах Музиківської 
сільської ради та з метою покращення умов життєдіяльності жителів сільської ради, сесія 
сільської  ради 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити Угоду соціального  партнерства між Музиківаською сільською 

радою та  ПСП «Агрофірмою «Роднічок»  на  2020 рік (додається). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціальноекономічного розвитку, бюджету та управління комунальною власністю (Голова 
Шнирук І.В.).  

 
Сільський голова         С. ЛЕЙБЗОН 
 

  



УГОДА № 5 
про соціальне економічне партнерство  на  2020 рік 

м. Миколаїв                                                                                                                         «30»  квiтня 2020  року 
          ПСП "Агрофірма "Роднічок" (надалі СТОРОНА 1) в особі  виконавчого 

директора Сипка Андрія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та 
Музикiвська сільська рада ОТГ   Бiлозерського району Херсонської області в особі 
сільського голови  Лейбзона Савелія Нолєвича (надалі СТОРОНА 2), з другого боку  
підписали УГОДУ про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 
1.1  Предметом цієї Угоди є взаємне соціально- економічне партнерство сторін щодо 

участі в здійсненні соціально-економічного розвитку населених пунктів Музикiвської ОТГ у 
рамках програми соціально партнерства затвердженою рішенням ХLІV сесії сільської ради 
сьомого  скликання №849 від «30» квітня 2020 року, яка додається до договору та є його 
невід`ємною частиною. 

1.2. СТОРОНА 1  у зв'язку з виконанням  діяльності на орендованих землях 
сільськогосподарського призначення, які знаходяться в адміністративних межах 
Музикiвської ОТГ, домовились зі СТОРОНОЮ 2 про майбутню співпрацю.  

1.3. СТОРОНА 1 надає допомогу СТОРОНІ 2 у соціально-культурному розвитку 
населених пунктів Центральної сільської ради  в 2020 році в сумі 46636.40,00 грн (Сорок 
шicть тисяч шістсот тридцять шість гривень 00 коп.)  СТОРОНА 2 приймає надану грошову 
допомогу  та використовує її на розвиток закладів освіти та культури Музикiвської ОТГ . 

1.4. Цільове призначення грошових коштів: надання грошової допомоги для 
покращення розвитку закладів освіти та культури Центральної сільської ради.  

 
2.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. СТОРОНА 1 здійснює благодійну допомогу на свій розсуд, враховуючи своє 
фінансове становище  на підставі відповідного листа СТОРОНИ 2  про надання благодійної 
допомоги у вигляді перерахування грошових коштів,  на відповідний рахунок вказаний 
СТОРОНОЮ 2 . 

2.2. Грошова допомога може бути перерахована  одноразовим платежем в сумі 
передбаченою п.1.3 даної угоди за заявою СТОРОНИ 2.  

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. СТОРОНА 1 зобов'язується:  
- перераховувати грошові кошти на розрахунковий рахунок СТОРОНИ 2, в порядку 

зазначеним в   п. 2.1 та  п 2.2  Угоди. 
- здійснювати контроль за використанням благодійної допомоги на визначені 

Сторонами благодійні цілі. 
3.2. СТОРОНА 1 має право: 
- перевіряти цільове використання благодійної допомоги СТОРОНОЮ 2 та вимагати 

надання відповідних документальних підтверджень цільового використання у виді  Звіту «Про 
використання наданої допомоги» від СТОРОНИ 2 двічі на рік. 

3.3. СТОРОНА 2 зобов'язується:  
- під час виконання цієї Угоди не повинна здійснювати будь-які невідповідні 

законодавству України платежі або інші дії на користь державних службовців, інших осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних 
законодавством України особам. 



-  приймати  грошову допомогу від СТОРОНИ 1 та використовувати її тільки згідно 
цільового призначення . 

- представляти два рази в рік СТОРОНІ 1 Звіт про використання наданої допомоги. 
 

4.СТРОК ДІЇ ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ УГОДИ 
4.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання представниками Сторін, та діє до 

31 грудня  2020 року. 
4.2. Сторонами погоджено, що будь-яка із Сторін має право достроково розірвати цю 

Угоду шляхом письмового повідомлення іншої Сторони за 10 днів до дати, з якої Договір 
вважається розірваним. 

4.3. Розірвання Угоди не спричиняє обов’язку СТОРОНИ 2 повернути благодійну 
допомогу, отримані до моменту розірвання Договору, за винятком випадків, коли благодійна 
допомога використовується не за цільовим призначенням, та/або СТОРОНА 2 документально 
не підтвердила її цільове використання для обумовленої Сторонами суспільно-корисної мети 
на вимогу СТОРОНИ 1. 

Розірвання Угоди не спричиняє обов’язку СТОРОНИ 1 сплатити благодійну допомогу, 
якщо на момент розірвання вона ще не була перерахована. 

 
5.РОЗВ`ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК 

5.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов Угоди Сторони вирішують 
їх за взаємною згодою. 

5.2. У разі недосягнення взаємної згоди, спори розглядаються у відповідності з чинним 
законодавством України. 

 
6.ІНШІ УМОВИ 

6.1. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди вважаються дійсними, якщо вони здійснені 
у письмовому вигляді та підписані повноважними представниками Сторін. 

6.2. У випадках, не передбачених цієї Угодою, Сторони керуються чинним 
законодавством України. 

6.3.  Ця Угода укладена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної з Сторін. 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 
 
СТОРОНА 1                                               СТОРОНА 2 
ПСП «АГРОФІРМА «РОДНІЧОК» 
Юридична адреса: 57262, Україна,  
Миколаївська обл., Вітовський р-н, 
с. Миколаївське, вул. І. Франка, 13А 
Поштова адреса: 54034, м. Миколаїв,  
пр. Миру, 34, 6 поверх 
р/р UA713808050000000026004412647 
 в  АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, 
МФО 380805 
ЄДРПОУ 19292651, ІПН 192926514205 
Св. платника ПДВ № 200085751 
тел./факс:  (0512) 58-79-00 
Платник єдиного  податку  четвертої групи 
 
Виконавчий 
 директор  _________________ А.С.Сипко 

Музиківська сільська рада 
Юридична адреса: с. Музиківка, 
Білозерський район, Херсонська 
область,  
Вул. 40 років Перемоги, 35 
75023 
ЄДРПОУ   26347865 
р/р UA 948999980314121931000021349 
в УК у Білозерському районі 
 
Сільський голова  ________ 
С.Н Лейбзон 



"УЗГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖУЮ" 
Музиківським сільський голова  Виконавчий директор 
  ПСП "Агрофірма "Роднічок" 
    
________________ С.Н. Лейбзон  ___________ А.С.Сипко 
"30"   квітня  2020 року "     "    ________      2020 року 
    

 

 

 
ПРОГРАМА 

соціального партнерства ПСП "Агрофірма "Роднічок" і Музиківська ОТГ  
 Херсонської області  на  2020 рік 

    
№ 
п/п Назва заходу Термін Примітка 

1 

 Покращення систем водопостачання в 
селех Музиківка, Східне, Загорянівка.  

 Протягом року   

2 
 Надання матеріально-технічної допомоги 
Музиківському КП та КП «Струмок-2»  Протягом року   

        

  
ВСЬОГО: 
46636,40грн  

    
    

 

Програма розглянута і затверджена      
сорок четвертою сесією сьомого скликання  
Музикiвської сільської ради    

 рішення від 30.04.2020  року №849         
    

    
    

Сільський голова         С. ЛЕЙБЗОН 
  


