
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Шостої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

 
від 18 лютого 2021 року         №92 

 
Про затвердження проекту договору  
про співробітництво територіальних  
громад у сфері надання   адміністративних 
послуг 
 

Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтею 5 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», розглянувши 
пропозицію Чорнобаївської сільської ради щодо можливості співробітництва у сфері надання 
адміністративних послуг з державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
державної  реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, 
з метою укладання договору  про співробітництво територіальних громад, сесія сільської рада  

 
 ВИРІШИЛА:  
 
1. Надати згоду  на організацію співробітництва Музиківської сільської ради в особі 

сільського голови Лейбзона Савеліч Нолєвича та Чорнобаївської сільської ради в особі  
сільського голови   Дударя Ігора Михайловича   у сфері надання послуг з державної реєстрації 
нерухомого майна та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань. 

2. Схвалити проект договору про співробітництво територіальних громад. 
3. Доручити сільському голові Лейбзону Савелію Нолєвичу підписати договір, 

вказаний у пункті 2 цього рішення.  
4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

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

 
 
 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 
 

  



 
ДОГОВІР 

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ  
з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  

 
с. Музиківка                                                                    «___» ________ 2021 року 
  

Музиківська  сільська рада, в особі сільського голови Лейбзона Савелія Нолєвича, що діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі 
іменується Сторона - 1, та Чорнобаївська сільська рада, в особі Дударя Ігоря Михайловича, що 
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надалі 
іменується  Сторона-2, 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 дотримувалися вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». 

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них 
відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі надання  адміністративних послуг у 
сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських 
формувань, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  

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 
адміністративні послуги», з метою забезпечення жителів Чорнобаївської сільської ради 
адміністративними послугами у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень, Сторони домовилися, згідно з цим договором, надавати вказані послуги через  
відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської 
сільської ради у зв’язку з тимчасовою відсутністю можливості підключення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Центру надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Чорнобаївської сільської ради.   
  

3. Фінансування центру надання адміністративних послуг 
 

3.1. Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
надходить до місцевого бюджету Музиківської сільської ради.  
 

4. Надання послуг для суб’єктів співробітництва 
  

4.1. У межах законодавства України, керуючись принципами партнерства, прагнучи 
об’єднати зусилля, Сторона 1 зобов’язується надавати мешканцям Чорнобаївської сільської 
ради адміністративні послуги в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-



підприємців та громадських формувань, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень через відділ « Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Музиківської сільської ради у відповідності до Закону України «Про адміністративні 
послуги», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».   

4.2. Порядок та умови організації надання адміністративних послуг визначаються 
Конституцією України, Законом України «Про адміністративні послуги», іншими 
спеціальними законами та нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у 
цій сфері. 

4.3. Сторони зобов’язуються: 
- забезпечити побудову відносин з суб’єктами звернень на партнерських засадах в 

межах чинного законодавства України з урахуванням їхніх потреб та інтересів; 
- забезпечити дотримання основних принципів та вимог державної політики з питань 

надання адміністративних послуг, виконання вимог Закону України «Про адміністративні 
послуги», інших нормативно-правових документів, які регламентують надання 
адміністративних послуг через ЦНАП; 

- досягти шляхом зменшення витрат, максимального удосконалення, спрощення, 
скорочення та оптимізації, в межах чинного законодавства, процедур надання 
адміністративних послуг за принципом організаційної єдності; 

- з ініціативи однієї з Сторін проводити взаємні консультації та обговорення, з метою 
вирішення, в межах компетенції, питань, пов’язаних з реалізацією фізичними та юридичними 
особами прав, свобод і законних інтересів у сфері надання адміністративних послуг; 

- оперативно реагувати та усувати виявлені недоліки, які є причиною затримки в 
наданні суб’єктам звернень адміністративних послуг; 

- спільно вживати усіх належних заходів, у межах чинного законодавства та 
повноважень кожного, щодо недопущення порушень прав та законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб; 

- максимально сприяти налагодженню прозорих, тісних та партнерських стосунків у 
співпраці ЦНАП та громадськості у сфері надання адміністративних послуг; 

- забезпечувати удосконалення координації дій з організації взаємодії між Стороною 1 
та Стороною 2. 

4.4. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом 
проведення спільних нарад, які оформлюються протоколом. 
  

5. Звітування про результати діяльності 
 

5.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Музиківської сільської ради відповідальний за подання звітів про надання адміністративних 
послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері надання адміністративних послуг.  
  

6. Порядок набрання чинності, внесення змін чи доповнень до договору  
 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання. 
6.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою 

Сторін і оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору.   
  

7. Припинення договору 
 

7.1. Цей Договір припиняється у разі: 



7.1.1 отримання доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно Центром надання адміністративних послуг Чорнобаївської сільської ради;   

7.1.2 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань; 
7.1.3 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, 

що унеможливлює подальше здійснення співробітництва; 
7.1.4 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим 

Договором; 
7.1.6. прийняття судом рішення про припинення співробітництва. 
7.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін та не повинно 

спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг. 
  

8. Відповідальність сторін 
 

8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього 
Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.  

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 15 
календарних 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. 

 
10. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін 

 
Музиківська  сільська рада  
75023, с.Музиківка,  
вул.40 років Перемоги,35,  
Білозерський район,  
Херсонська область  
UA___________________________  
в ГУДКСУ у Херсонській області 
ЄДРПОУ 26347865 
 
 
Сільський  
голова______   
Савелій ЛЕЙБЗОН                                                    

Чорнобаївська сільська рада  
75024, с. Чорнобаївка,  
вул. Соборна, 44,  
Білозерський район,  
Херсонська область  
UA___________________________  
в ГУДКСУ у Херсонській області 
ЄДРПОУ 26347342 
 
 
Сільський  
голова ___________Ігор ДУДАР 
                                            

 
  


