ПРОЕКТ
Договір про співпрацю
в сфері регіонального розвитку Херсонської області
(відкритий до приєднання інших Учасників)
м. Херсон

«____» березня 2017 р.

Громадські організації в особі Керівників своїх Виконавчих органів, що діють на підставі
Статутів відповідних громадських організацій, надалі разом іменовані «Учасники», а
кожна окремо – «Учасник»,
беручи до уваги необхідність активної участі громадського сектору у регіональному
розвитку Херсонської області, уклали цей Договір про співпрацю в сфері регіонального
розвитку Херсонської області (далі – «Договір») про таке:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є спільна погоджена діяльність Учасників Договору та їх
співпраця з метою: створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області, її
подальшої ефективної діяльності та реалізації проектів регіонального розвитку
Херсонської області.
1.2. З метою здійснення конструктивної співпраці Учасники домовились про взаємодію і
партнерство на некомерційній основі.
1.3. Спільна діяльність Учасників за цим Договором здійснюється без створення спільного
майна і без отримання прибутку.
1.4. У своїх взаємовідносинах Учасники керуються законодавством України і цим
Договором.
1.5. Цей Договір не має на меті обмеження діяльності Учасників або створення
сприятливих (неконкурентних) умов для діяльності окремих господарюючих суб'єктів.
2. Обов’язки та права Учасників
2.1. Для успішної та ефективної співпраці за цим Договором Учасники зобов’язуються:
2.1.1. Об’єднати свої зусилля та координувати діяльність своїх представників задля
досягнення мети співпраці.
2.1.2. Обрати Робочу групу у складі членів-керівників Учасників Договору.
Кількісний склад Робочої групи має бути рівним кількості Учасників Договору.
Основними функціями Робочої групи будуть:
 визначення загальної стратегії діяльності Учасників Договору щодо
досягнення мети співпраці;
 обрання з-поміж Учасників Договору 1 (одного) Учасника з метою
делегування йому повноважень виступати представником Учасників
Договору та співзасновником Агенції регіонального розвитку Херсонської
області (далі – «Представник»);
 обрання 2 (двох) осіб-представників Учасників Договору для призначення
(обрання) їх членами Наглядової Ради Агенції регіонального розвитку
Херсонської області від організації-співзасновника Агенції регіонального
розвитку Херсонської області;
 прийняття інших рішень щодо ключових питань спільної діяльності
Учасників Договору.
2.1.3. Делегувати шляхом підписання цього Договору Робочій групі та обраному
Представнику відповідні повноваження на здійснення від їх імені всіх
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2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.

необхідних юридичних дій в інтересах спільної діяльності відповідно до цього
Договору.
Обмінюватися наявною в їхньому розпорядженні інформацією з аспектів
взаємного інтересу відповідно до цього Договору.
Проводити спільні консультації та наради за узгодженою тематикою для
обговорення питань спільної діяльності.
Проводять спільні засідання робочої групи на яких обговорюють питання
діяльності Агенції регіонального розвитку Херсонської області, програм та
проектів регіонального розвитку.
Доводять через своїх представників у Наглядовій раді про прийняті на таких
нарадах рішення. Члени
Наглядової ради делеговані робочою групою
забезпечують контроль за їх виконанням.
Дотримуватись конфіденційності в своїх відносинах.
Не передавати своїх прав і обов'язків за цим Договором третім особам без
письмової згоди на це інших Учасників.

3. Управління та ведення спільних справ
3.1. Управління та ведення спільних справ з питань спільної діяльності здійснюється
Робочою групою.
3.2. Рішення, які стосуються інтересів всіх Учасників Договору, приймаються Робочою
групою шляхом голосування на зустрічах (засіданнях) або шляхом опитування Учасників
Договору письмово або по факсу/електронній пошті.
3.3. У відносинах з третіми особами повноваження Представника здійснювати всі
необхідні юридичні дії та акти для досягнення цілей спільної діяльності від імені інших
Учасників Договору засвідчуються цим Договором, підписаним всіма Учасниками
належним чином, а також відповідними Протоколами засідань Робочої групи.
3.4. Рішення, що приймаються Робочою групою, є обов'язковими для всіх Учасників
Договору і підлягають виконанню без будь-яких додаткових погоджень.
4. Порядок роботи Робочої групи
4.1. Робоча група приймає свої рішення на засіданнях. Засідання Робочої групи
скликаються не менш як двічі на рік.
4.2. Кожне чергове засідання Робочої групи вирішує організаційні питання наступного
чергового засідання Робочої групи: дату, час, місце та інші організаційні питання.
4.3. Голова та Секретар Робочої групи обираються Робочою групою зі свого складу на
кожному черговому засіданні та виконують свої обов’язки до наступного засідання
Робочої групи.
4.4. Рішення Робочої групи оформляються Протоколами, які ведуть та підписують Голова
та Секретар засідання Робочої групи.
4.5. Голова Робочої групи надсилає копію протоколу засідання Робочої групи відсутнім на
засіданні членам на їх електронну пошту, вказану ними в реквізитах цього Договору, або
іншим чином доводить до відома інформацію про прийняті Робочою групою рішення.
4.6. Робоча група є правомочною за умови присутності на її засіданні більшості її членів.
Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів, за винятком вирішення питання щодо виключення Учасника зі складу цього
Договору, яке регулюється п. 7.2. цього Договору.
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5. Порядок переобрання членів Наглядової Ради
5.1. На кожному черговому засіданні Робочої групи представники Учасників Договору,
яких було обрано членами Наглядової Ради Агенції регіонального розвитку Херсонської
області (далі – «члени Наглядової Ради»), звітують Робочій групі про свою діяльність в
Наглядовій Раді.
5.2. Строк повноважень членів Наглядової Ради становить 3 (три) роки з урахуванням
п.5.4. цього Договору.
5.3. Кожні 1,5 (півтора) роки на своєму черговому засіданні Робоча група переобирає
одного з двох представників-членів Наглядової Ради таким чином, щоб загальний строк
повноважень кожного з членів Наглядової Ради становив 3 (три) роки.
5.4. Перше переобрання одного з двох представників-членів Наглядової Ради відбудеться
через 1,5 (півтора) роки після його призначення з метою забезпечення практики
переобрання одного з двох членів Наглядової Ради кожні 1,5 роки.
6. Приєднання до Договору
6.1. Цей Договір передбачає відкритий характер співпраці та можливість приєднання до
нього всіх зацікавлених громадських організацій.
6.2. Приєднання до цього Договору відбувається шляхом його підписання уповноваженою
особою нового Учасника та скріплення його печаткою і не потребує будь-яких додаткових
рішень чи погоджень.
6.3. Громадська організація, що має намір приєднатись до цього Договору, має подати
Робочій групі належним чином завірену копію рішення свого керівного органу про
приєднання до Договору та витяг з ЄДРПОУ, який засвідчує повноваження керівника (або
інший документ, що засвідчує повноваження, у випадку підписання Договору іншим
уповноваженим представником).
6.4. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання такого рішення члени Робочої групи
мають забезпечити підписання своїх оригінальних екземплярів цього Договору з новим
Учасником та надати йому його власний оригінальний примірник Договору, належним
чином підписаний усіма дійсними Учасниками Договору.
6.5. Включення до Робочої групи нового члена-керівника нового Учасника Договору
відбувається автоматично з моменту приєднання до цього Договору нового Учасника та
не потребує будь-яких додаткових рішень чи погоджень.
6.6. Новий Учасник Договору має однакові з іншими Учасниками права та обов’язки за
цим Договором.
7. Відповідальність та виключення Учасників, порядок вирішення спорів
7.1. Учасники несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання
покладених на них зобов’язань згідно з законодавством України.
7.2. Виключення зі складу учасників цього Договору відбувається шляхом голосування за
таке рішення 2/3-ми підписантів Договору на засіданні Робочої групи з відповідним
переоформлення індивідуальних примірників цього Договору відповідно до п. 6.4. цього
Договору.
7.3. Всі можливі претензії за цим Договором повинні бути розглянуті Учасниками
протягом 10 (десяти) днів з дати їх отримання.
7.4. Всі спори, які виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку із
тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. При недосягненні згоди,
спірні питання передаються на розгляд і остаточне вирішення до суду відповідно до
діючого законодавства України.
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8. Строк дії Договору
8.1. Цей Договір починає діяти з моменту його підписання і діє до того часу, поки
Учасники зацікавлені у продовженні співпраці.
9. Підписи та реквізити Учасників
10.
»

1. Громадська спілка «
Виконавчий директор

____________

2. Громадська організація «

»

Виконавчий директор

______________

3. Громадська організація «
Голова правління
4. організація «

»
______________

»
______________

5.

____________________
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