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«Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть
об‘єднувати на договірних засадах об‘єкти
комунальної власності, а також кошти бюджетів
для виконання спільних проектів або для
спільного фінансування (утримання) комунальних
підприємств, організацій і установ, створювати
для цього відповідні органи і служби»

(ч. 3 ст. 142 Конституції України)







17 червня 2014 р.                Верховна Рада
України ухвалила Закон України

«Про співробітництво територіальних
громад» за № 1508-VII

25 липня 2014 р. Закон набув чинності.



Цей Закон визначив:

- організаційно-правові засади співробітництва
територіальних громад;

- принципи, форми співробітництва та процедуру його
організації;

- порядок державного стимулювання, фінансування та
контролю.



СУБ’ЄКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Суб’єктами співробітництва є територіальні
громади сіл, селищ, міст,  які здійснюють
співробітництво через сільські, селищні та
міські ради у сферах спільних інтересів в межах
повноважень відповідних органів місцевого
самоврядування.



Співробітництво територіальних громад –
це відносини між двома або більше територіальними
громадами, що здійснюються на договірних засадах у
визначених законом формах з метою забезпечення
соціально-економічного, культурного розвитку
територій, підвищення якості надання послуг населенню
на основі спільних інтересів та цілей, ефективного
виконання органами місцевого самоврядування
визначених законом повноважень.



Мета співробітництва:
 забезпечення соціально-економічного та
культурного розвитку територій; 

 підвищення якості надання послуг населенню
на основі спільних інтересів та цілей;

 ефективне виконання органами місцевого
самоврядування визначених законом
повноважень.



ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1) делегування одному із суб’єктів
співробітництва іншими суб’єктами
співробітництва виконання одного чи
кількох завдань з передачею йому
відповідних ресурсів;



2) реалізація спільних проектів, що
передбачає координацію діяльності
суб’єктів співробітництва та акумулювання
ними на визначений період ресурсів з
метою спільного здійснення відповідних
заходів;



3) спільне фінансування (утримання) 
суб’єктами співробітництва підприємств, 
установ та організацій комунальної форми
власності - інфраструктурних об’єктів;



4) утворення суб’єктами співробітництва
спільних комунальних підприємств, установ та
організацій - спільних інфраструктурних
об’єктів;



5) утворення суб’єктами співробітництва
спільного органу управління для спільного
виконання визначених законом повноважень.



Ефективне виконання ОМС визначених
законом повноважень досягається шляхом

акумулювання та/чи економії :

- коштів місцевих бюджетів;

- ресурсів територіальних громад.



ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА:

- ініціювання співробітництва;
- переговори про організацію співробітництва;
- створення комісії та підготовка проекту
договору про співробітництво;

- громадське обговорення та схвалення проекту
договору про співробітництво;

- підписання договору головами відповідних рад.



ДЕРЖАВНЕ
СТИМУЛЮВАННЯ
СПІВРОБІТНИЦТВА



Державне стимулювання співробітництва
здійснюється шляхом:
 надання субвенцій місцевим бюджетам суб’єктів
співробітництва у пріоритетних сферах державної
політики;
 передачі об’єктів державної власності у
комунальну власність суб’єктів співробітництва;
 методичної, організаційної та іншої підтримки
діяльності суб’єктів співробітництва.



ДЕРЖАВА СТИМУЛЮЄ СПІВРОБІТНИЦТВО
У РАЗІ, ЯКЩО:

 посилюється спроможність суб’єктів співробітництва до
забезпечення реалізації визначених законом повноважень;
 до співробітництва залучені додаткові ресурси, у тому числі
фінансові;
 співробітництво здійснюється більш як трьома суб’єктами
співробітництва;
 забезпечується широка участь громадськості у здійсненні
співробітництва.

Порядок державного стимулювання співробітництва
визначається Кабінетом Міністрів України.













ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


