
 

 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " "______________ 2022 року                                                               № _____    
 

Про затвердження примірного 
договору про надання цільової  
благодійної допомоги 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 18, 
підпунктом  7 пункту "а" статті 27, підпунктом 5 пункту "а" статті 28 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", абзацом десятим частини 
другої статті 10, абзацом першим частини першої статті 36, абзацами першим, 
другим частини четвертої статті 36 Закону України "Про благоустрій 
населених пунктів", враховуючи Порядок отримання благодійних 
(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними 
установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, 
культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року  
№ 1222, з метою залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ 
та організацій, що не перебувають у комунальній власності Кропивницької 
міської територіальної громади, на благоустрій міста, Виконавчий комітет 
Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити примірний договір про надання цільової благодійної 
допомоги,  що додається. 

 

2. Визначити Головне управління житлово-комунального господарства                                                                                                           
Кропивницької міської ради набувачем цільової благодійної допомоги у сфері 
благоустрою населених пунктів. 

 

3. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кропивницької міської ради  надавати департаменту з питань економічного 
розвитку та фінансовому управлінню міської ради  інформацію щодо укладання 
договорів про надання цільової благодійної допомоги та їх виконання щороку 
до 01 лютого та 01 серпня. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 
Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ 
 
Любов Кумпан 35 61 51 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету                                                                                                                        

 Кропивницької міської ради 

"___"___________ 2022 року  №____ 
 

ПРИМІРНИЙ 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЦІЛЬОВОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ 

 

м.  Кропивницький                                                      «___»_______________ 
 

 ______________________ (надалі іменується Сторона 1), в особі 

______________________, з одного боку, і Головне управління житлово-

комунального господарства  Кропивницької міської ради в особі начальника 

управління,  (надалі іменується  Сторона 2), який діє на підставі Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про Головне управління 

житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, з другого 

боку, (далі – Сторони) уклали цей Договір про надання цільової благодійної 

допомоги (далі – Договір) про наступне.  
 

1. Предмет Договору 

1.1. Сторона 1 передає у власність, а Сторона 2 приймає цільову 

благодійну допомогу у вигляді цільових благодійних коштів для використання з 

метою здійснення повноважень щодо __________________. 

1.2. Цільова благодійна допомога надається у розмірі _________ гривень. 

1.3. Сторони підтверджують, що предметом цього договору не є пряме чи 

опосередковане отримання прибутку жодною зі Сторін. Благодійна допомога є 

добровільною та має виключно цільовий характер. 

 

2. Права та обов’язки Сторін 

2.1. Сторона 1 має право: 

2.1.1. Відмовитися від цього Договору до моменту прийняття Стороною 2 

цільової благодійної допомоги. 

2.1.2. Вимагати розірвання цього Договору, якщо Сторона 2 створює 

загрозу безповоротної втрати предмета благодійної допомоги. 

2.1.3. Здійснювати контроль за використанням цільової благодійної 

допомоги відповідно до предмета Договору. 

2.1.4. Вимагати розірвання Договору, якщо надана благодійна допомога 

використовується для інших цілей, ніж передбачено у пункті 1.1 цього 

Договору. 

2.2. Сторона 2 має право: 

2.2.1. Володіти, користуватися та розпоряджатися отриманою цільовою 

благодійною допомогою відповідно до пункту 1.1 Договору. 

2.3. Сторона 2 зобов'язана:   

2.3.1. Використовувати благодійну допомогу у цілях, визначених цим                

Договором. 

2.3.2. У разі виникнення обставин, які роблять неможливим використання 

благодійної допомоги за призначенням, негайно повідомити про це Сторону 1. 
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3. Порядок надання цільової благодійної допомоги 

3.1. Сторона 1 надає Стороні 2 цільову благодійну допомогу в 

розмірі____гривень без ПДВ для реалізації _________. 

3.2. Цільова благодійна допомога у грошовій формі перераховується до 

спеціального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 

розрахунковий рахунок за такими  реквізитами:________. 

3.3. Цільова благодійна допомога перераховується Стороні 2, в                               

сумі ____ гривень протягом 10 днів після підписання Договору. 

3.4. Цільова благодійна допомога вважається наданою з моменту 

зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, вказаний у п.4.2. 

Договору. 
 

4. Термін дії Договору 

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами 

і діє до "____"_____ 20__ року.   
 

5. Відповідальність Сторін 

5.1. За використання благодійної допомоги всупереч вимогам пункту 1.1 

Договору без згоди Сторони 1 Сторона 2 зобов’язується повернути все 

отримане за Договором у п’ятиденний термін. 

5.2. Всі суперечки та розбіжності, які виникли під час виконання 

Договору, вирішуються на підставі взаємної згоди шляхом переговорів. 

5.3. У разі неможливості їх врегулювання шляхом узгодження 

суперечності та розбіжності вирішуються в судовому порядку відповідно до 

законодавства України.   
 

6. Інші умови Договору 

6.1. Усі спори, пов'язані із цим Договором, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом 

переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним 

законодавством. 

6.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, 

листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи 

інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, 

що оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є 

його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені 

у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими 

представниками. 

6.5. Договір складений українською мовою, на __ сторінках у двох 

примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.   
 

7. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 
 

СТОРОНА 1                                                                                                     СТОРОНА 2   


