
Додаток
до рішення Рокитнівської селищної ради
___ _________ 2023 року № ______

Договір про співпрацю
в соціальній та гуманітарній сферах між РОКИТНІВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ,

РІВНЕНСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
УКРАЇНИ та КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ

ПОСЛУГ» РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

смт Рокитне ___ __________ 2023 року

РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА, в особі селищного голови ТАРГОНСЬКОГО
Григорія Миколайовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», надалі іменується Сторона 1,

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
УКРАЇНИ, в особі голови БЄЛІКОВОЇ Марії Михайлівни, яка діє на підставі Положення про
Рівненську організацію Товариства Червоного Хреста України, надалі іменується Сторона 2

та КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»
РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, в особі директора ГРИГОР’ЄВОЇ Валентини Миколаївни,
яка діє на підставі Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг»
Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області, надалі іменується
Сторона 3, а разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Мета і предмет Договору
1.1. Метою цього Договору є допомога органам місцевого самоврядування у виконанні

соціальних, гуманітарних програм.
1.2. Предметом договору є реагування на надзвичайні стани, надання гуманітарної допомоги

внутрішньо переміщеним особам постраждалим внаслідок військових дій та соціально
незахищеним верствам населення (у співпраці з представниками старостинських округів
Рокитнівської селищної територіальної громади), навчання населення навикам надання першої
медичної, психологічної допомоги, пропаганда безкоштовного донорства, організація акцій та
місячників для поповнення складів з надзвичайних станів, залучення в члени Товариства
Червоного Хреста України та розповсюдження благодійних квитків для виконання своєї
діяльності згідно з Положенням про Рівненську організацію Товариства Червоного Хреста
України, популяризація ідей та завдань Товариства Червоного Хреста України, Міжнародного
гуманітарного права, надання психосоціальної допомоги вразливим верствам населення.

1.3. Співпраця Сторін здійснюється на некомерційній основі без мети отримання прибутку.
2. Напрямки та форми співпраці

2.1. Співпраця Сторін здійснюється на основі принципів рівноправності, законності,
взаємодопомоги, урахування взаємних інтересів.

2.2.  Для забезпечення швидкого та ефективного досягнення спільної мети та напрямків
співпраці, Сторони зобов’язані обмінюватися інформацією, що є в їхньому розпорядженні, а
також проводити спільні консультації у разі необхідності.

2.3. Сторони співпрацюють за наступними напрямками:
2.3.1. Сторона 1:
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- надає інформаційну підтримку діяльності Сторони 2, що здійснюється відповідно до мети і
предмету даного Договору;

- погоджує закріплення за Стороною 2 приміщень, що належать до комунальної власності
Рокитнівської селищної територіальної громади в будівлі за адресою: вул. Поліської Січі, 20 в
смт Рокитне, загальною площею 192,7 м², а саме:  5,2 м²; 19,1 м²; 40,1 м²; 23,3 м²; 39,3 м²; 27,6 м²;
38,1 м²,  для реалізації мети та предмету Договору.

2.3.2. Сторона 2:
- реагує на надзвичайні стани, надає гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам
постраждалим внаслідок військових дій  та соціально незахищеним верствам населення (у
співпраці з представниками старостинських округів Рокитнівської селищної територіальної
громади), здійснює навчання населення навиків надання першої медичної, психологічної
допомоги, пропагує безкоштовне донорство, організовує акцій та місячники для поповнення
складів з надзвичайних станів, залучає в члени Товариства Червоного Хреста України та
розповсюджує благодійні квитки для виконання своєї діяльності згідно з Положенням про
Рівненську організацію Товариства Червоного Хреста України, популяризує ідей та завдання
Товариства Червоного Хреста України, Міжнародного гуманітарного права, надає
психосоціальну допомогу вразливим верствам населення.

2.3.3. Сторона 3:
- закріплює за Стороною 2 приміщення, що належать до комунальної власності

Рокитнівської селищної територіальної громади в будівлі за адресою: вул. Поліської Січі, 20 в
смт Рокитне, загальною площею 192,7 м², а саме:  5,2 м²; 19,1 м²; 40,1 м²; 23,3 м²; 39,3 м²; 27,6 м²;
38,1 м²,  для реалізації мети та предмету Договору;

- надає право доступу до приміщень, що зазначені в п.п.2.3.3. п.2.3. розділу 2 даного
Договору.

2.4. Сторона 2 зобов’язана особисто користуватися приміщеннями, зазначеними у п. п. 2.3.3.
п.2.3. розділу 2 даного Договору, відповідно до мети, визначеної у Договорі та повернути їх після
закінчення дії Договору в стані, не гіршому, ніж був на момент передачі приміщень.

2.5. Будь-які поліпшення у зазначених приміщеннях здійснюються за згодою Сторін.
3. Організація співпраці

3.1. Сторони можуть скликати зустрічі для узгодження, обговорення, перегляду проєктів,
заходів тощо та планувати подальші зустрічі.

3.2. Сторони зобов’язуються утримуватись від дій, рішень, які можуть заподіяти матеріальні
та моральні збитки одній із Сторін або Рокитнівській селищній територіальній громаді.

4. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів
4.1._Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цього Договору і в порядку,

передбаченому законодавством України.
4.2. Спірні питання щодо тлумачення положень цього Договору або його виконання

вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій та переговорів, а у разі недосягнення
згоди відповідно з вимогами чинного законодавства.

4.3.У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.

5. Інші умови
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня

2023 року.
5.2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії Договору за взаємною

згодою.
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5.3. Дія Договору припиняється в односторонньому порядку у разі:
5.3.1. Істотних змін обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору або

виникнення обставин, за які жодна зі Сторін не відповідає, якщо інше не передбачено законом;
5.3.2. Необхідності використовувати приміщення, зазначені у п.п. 2.3.3. п.2.3. розділу 2 даного

Договору, в інших цілях;
5.3.3. Припинення однієї із Сторін (за відсутності правонаступника);
5.3.4. Використання Стороною 1 приміщень, зазначених у п. п. 2.3.3. п.2.3. розділу 2 даного

Договору не для цілей, визначених цим Договором або в спосіб, що призводить до їх
пошкодження;

5.3.5. В інших випадках, встановлених законодавством.
5.4. Дія Договору може бути продовжена в порядку, визначеному чинним законодавством.
5.5. Будь-які зміни та доповнення до Договору вносяться за письмовою згодою Сторін і є

невід’ємною частиною Договору.
5.6. Цей Договір укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін,

які мають однакову юридичну силу.
Сторона 1

РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Адреса: 34200,
смт Рокитне, вул. Незалежності, 15
Код ЄДРПОУ 04387421
Тел. (03635) 22090
e-mail: rokitno_sr@ukr.net
_________________________________

_____________ Григорій ТАРГОНСЬКИЙ

Сторона 2

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
УКРАЇНИ
Адреса: 33014, м Рівне,
вул. Степана Бандери, 54
Код ЄДРПОУ 02940316
Тел./факс +38(0362)636493
e-mail: rn@redcross.org.ua

___________________________________

________________ Марія БЄЛІКОВА

Сторона 3

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»
РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Адреса: 34200, смт Рокитне,
вул. Незалежності, 15
Код ЄДРПОУ 43954464
Тел./факс+38(03635)22458
e-mail: rokcentr@ukr.net
___________________________________

_______________ Валентина ГРИГОР’ЄВА

Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
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