
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

27 січня  2022 року                                   м. Шепетівка                                           №  14 

 

Про залучення  ТОВ «Шепетівка-Компані» 

до участі в комплексному соціально-

економічному розвитку Шепетівської 

міської територіальної громади  

 

 

Розглянувши лист  товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Компані» від 

17.12.2021  № 17/12, враховуючи   рішення виконавчого комітету від 21.04.2011 року № 121 

« Про утримання та обслуговування тимчасового ринку по проспекту Миру на перехідний 

період»,  керуючись  ст. 6, 627, 628 Цивільного кодексу України, ст. 27, 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Залучити  ТОВ «Шепетівка-Компані»  до участі в комплексному соціально-

економічному розвитку Шепетівської міської територіальної громади  та укласти з ним угоду 

про соціальне партнерство.  

2. Погодити проект угоди  про соціальне партнерство між виконавчим комітетом  та 

ТОВ  «Шепетівка-Компані»  (проект угоди додається).  

3. Уповноважити міського голову на підписання угоди про соціальне партнерство.  

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на  заступника міського голови   з 

питань діяльності  виконавчих органів ради згідно з  розподілом обов’язків.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 27.01.2022   № 14 

 
УГОДА ПРО 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

м.Шепетівка        «___»_______2022 року 

  

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради в особі міського голови Бузиля Віталія 

Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (далі за текстом – Партнер 1), та Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Шепетівка-Компані», код ЄДРПОУ 33380078, в особі директора Веселкової Галини 

Петрівни, яка діє на підставі Статуту, (далі за текстом – Партнер 2), які при одночасному 

згадуванні іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, виходячи із суспільних 

інтересів у сфері комплексного соціально-економічного розвитку Шепетівської міської 

територіальної громади, керуючись ст.ст. 6, 627, 628 Цивільного кодексу України, уклали цю 

Угоду про наведене нижче 

  

1. Основні засади 
1.1. Ця угода спрямована на розвиток соціального партнерства і вирішення соціально-

економічних проблем Шепетівської міської територіальної громади, вибудовування 

ефективного діалогу між соціально відповідальним бізнесом, а саме ТОВ «Шепетівка-

Компані» і органами місцевого самоврядування. 

1.2. Сторони уклали Угоду з метою об’єднання зусиль для покращення життя та розвитку 

Шепетівської міської територіальної громади та забезпечення належно рівня якості життя 

мешканців шляхом та доступу їх до благ соціального, економічного та культурного 

характеру, а також з метою досягнення стабільного соціального і економічного розвитку 

адміністративної території, створення сприятливих умов діяльності органів місцевого 

самоврядування та суб'єкта господарювання. 

1.3. Партнери угоди про соціальне партнерство будують свої відносини на положеннях 

Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, рішеннями виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 21.04.2011року № 121 та від 27.01.2022 року №14. 

1.4. При складанні та виконанні угоди Партнери зобов’язуються дотримуватися таких 

принципів: 

- свобода вибору та обговорення питань, які входять до сфери соціального партнерства; 

- добровільність і реальність зобов’язань, що приймаються Партнерами; 

- обов’язковість виконання досягнутих домовленостей; 

- прозорості та публічності виконання досягнутих домовленостей. 

  

2. Взаємні права і обов’язки Сторін 
2.1. Партнер 1: 

2.1.1. У межах своєї компетенції відповідно до вимог чинного законодавства сприяє 

здійсненню Партнером 2 його господарської діяльності; 

2.1.2. Протягом дії угоди визначає і пропонує Партнеру 2 заходи щодо використання його 

можливостей на користь Шепетівської міської територіальної громади; 

2.1.3. Використовує залучені від Партнера 2 кошти виключно на розширення, ремонт і 

утримання об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів громади;  

 

2.2. Партнер 2: 

2.2.1. Бере активну участь у соціально-економічного розвитку Шепетівської міської 

територіальної громади та заходів у сфері благоустрою; 

2.2.2. Забезпечує організацію роботи тимчасового ринку по проспекту Миру у м.Шепетівка в 

межах законодавства та конкурсних умов; 

2.2.3. Додержується вимог законодавства про охорону довкілля та охорону праці. 



2.2.4. Щомісячно здійснює внесок у розвиток інфраструктури населених пунктів громади у 

розмірі 10% чистого прибутку Партнера 2 від здійснення діяльності з організації торгівлі на 

тимчасовому ринку по проспекту Миру у м.Шепетівка. 

2.2.5. Кошти вносяться у безготівковій формі та сплачуються шляхом перерахування до 

бюджету Шепетівської міської територіальної громади на рахунок який надає Партнер 1. 

 
3. Відповідальність 
3.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього договору, Партнери несуть 

відповідальність, визначену чинним законодавством України. 

  

4. Розв’язання суперечок 
4.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов угоди Партнери вирішують їх 

шляхом переговорів на основі взаємних поступок та враховуючи принцип добросовісності. 

4.2. У разі недосягнення взаємної згоди, спори розглядаються у відповідності до чинного 

законодавства. 

 

5. Термін дії угоди 
5.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання Партнерами та діє протягом строку 

визначеного рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 21.04.2011 № 121 

5.2. Ця угода може бути розірвана за взаємною згодою Партнерів, яка оформляється в 

письмовому вигляді. 

 

6. Інші умови 
6.1. Усі зміни та доповнення до цієї Угоди вважаються дійсними, якщо вони здійсненні у 

письмовому вигляді та підписані повноважними представниками сторін. 

6.2. У випадках, не передбачених цією угодою, Партнери керуються чинним законодавством. 

6.3. Ця угода укладена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному 

для кожної із сторін. 

6.4. Партнери, укладаючи угоду, створюють довірливі партнерські взаємовигідні відносини 

між суб’єктом господарювання, територіальною громадою і органами місцевого 

самоврядування. 

6.5. Партнери домовились щороку розглядати хід виконання цієї угоди. 

 

7. Юридичні адреси сторін 
Виконавчий комітет Шепетівської  

міської ради 

30400 м. Шепетівка, вул. Островського,4 

тел. 4-08-89 

р/р UA_____________ 

 

Міський голова 

 

_______________________Віталій БУЗИЛЬ 

М.П. 

ТОВ «Шепетівка-Компані» 

30405, м. Шепетівка, вул. Паркова,12 

тел. 4-03-16 

Код ЄДРПОУ 33380078 

р/р UA_____________ 

 

Директор 

 

___________________Галина ВЕСЕЛКОВА 

М.П. 

  

  

Керуючий справами виконкому Наталія БІЛАС 

 

  

Начальник управління економіки, 

підприємництва та підтримки  

інвестицій 

 

 

Олександр ГРИНЬ 

 

 


