
                                                                                     
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

19 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 01.03.2019 року             № 19-3 

м.Кам’янка 

 

Про затвердження Угоди 

про партнерство та співпрацю 

 

З метою співробітництва виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

з громадською організацією «Центр культурних ініціатив «Відповідальне 

майбутнє» щодо спільних дій з організації та проведення фестивалю 

класичної музики в м. Кам’янка Черкаської області «Kamianka Music Fest 

2019», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

                                          В И Р І Ш И ЛА : 

 

1. Затвердити Угоду про партнерство та співпрацю між виконавчим комітетом 

Кам’янської міської ради та громадською організацією «Центр культурних 

ініціатив «Відповідальне майбутнє». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського      

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Потапенка О.П., постійні 

комісії міської ради з питань бюджету та управління комунальним майном, з 

соціально-гуманітарних питань, культури та спорту. 

 

 

 

  Міський голова                                                                           В.І. Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

До рішення сесії міської ради  

Від 01.03.2019 р. №19-3 

 

УГОДА 

про партнерство та співпрацю  

 
м. Київ                «        »___________ 2019 року 

  
Громадська організація "Центр культурних ініціатив "Відповідальне майбутнє", 

(надалі іменується «Партнер 1»), в особі голови Зубенко Вікторії Миколаївни, яка діє на 

підставі Татуту, та виконавчий комітет Кам’янської міської ради (надалі іменується 

«Партнер 2»), в особі міського голови Тірона Володимира Івановича, який діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі разом 

іменуються Сторони),  

З метою участі у конкурсному відборі проектів Програми «Створюємо 

інноваційний культурний продукт» реалізація якого здійснюється за підтримки 

Українського культурного фонду – уклали цю Угоду про партнерство та співпрацю 

(надалі Угода) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ  

 

1.1. Ця Угода передбачає співробітництво Сторін щодо створення умов для 

реалізаціїпроектів Програми «Створюємо інноваційний культурний продукт». 

1.2. Метою співробітництва Сторін є спільні дії з організації  та проведення 

фестивалю класичної музики в м. в м. Кам’янка Черкаської області «Kamianka Music Fest 

2019». 

  
2. ПРИНЦИПИ УГОДИ 

2.1. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов’язання співробітництва у 

напрямах, визначених розділом першим цієї Угоди. 

2.2. Сторони діють у рамках чинного законодавства України. 

2.3. Сторони використовують можливості і засоби, при виконанні покладених 

завдань, у межах своєї компетенції. 

2.4. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути в процесі 

співробітництва, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних 

переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цієї Угоди. 

2.5. Співробітництво Сторін у рамках цієї Угоди здійснюється на основі принципів 

рівноправності, законності, взаємодопомоги, урахування взаємних інтересів, 

конфіденційності інформації, отриманої в процесі співпраці. 

  

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

3.1. Співпраця Сторін щодо створення умов для реалізації проектів Програми 

«Створюємо інноваційний культурний продукт». 

3.2. Організація та проведення фестивалю класичної музики в м. Кам’янка 

Черкаської області «Kamianka Music Fest 2019». 

 

 

 

4. УМОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 



4.1. Партнер 1 та Партнер 2 забезпечують організаційну, інформаційну, методичну, 

наукову, практичну, ресурсну підтримку та надає співфінансування в розмірі 17 % 

реалізації спільних проектів, що реалізуються в рамках даної Угоди. 

  

5. АВТОРСЬКЕ ПРАВО 

 

5.1. Сторони домовились, що авторське право належить Центру культурних 

ініціатив «Відповідальне майбутнє». 

 

6. СТРОКИ 

 

6.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до 

моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва. 

6.2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії Угоди за повної 

взаємної згоди з цього питання та повному взаєморозумінні щодо зобов’язань, які 

випливають з даної Угоди. 

  

7. ІНШІ УМОВИ 

 

7.1. Спірні питання, які виникають під час виконання Сторонами умов цієї Угоди 

протягом строку її дії, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення 

згоди – відповідно з вимогами чинного законодавства. 

7.2. Всі зміни і доповнення до цієї Угоди приймаються за взаємною домовленістю 

Сторін, укладаються в письмовій формі і є її невід’ємною частиною. 

7.3. У випадках, не передбачених цієї Угодою, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

7.4. Ця Угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та 

зберігаються по одному в кожної із Сторін. 

 

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

Партнер 1:                                                                  Партнер 2: 

Громадська організація                                              Виконавчий комітет 

"Центр культурних ініціатив                                     Кам’янської міської ради  

"Відповідальне майбутнє"                                         Юридична адреса:  

Юридична адреса:                                                       вул. Героїв Майдану, 37, м. Кам’янка 

вул. Богдана Хмельницького, буд.17/52-А                      Черкаська область, 20801 

м.Київ,  01030                                                              р/р 35413049018945 

р/р 26006469427                                                          ГУДКСУ у Черкаській області 

Райффайзен Банк Аваль                                             МФО 854018                    

МФО 380805                                                                ЄДРПОУ 04060855                                                                                         

ЄДРПОУ 39497775                                                      

Тел. (067)401-65-34                                                     Тел. (04732) 6-17-78, 6-19-60 

E-mail: nika108@gmail.com                                        E-mail: kamrada@ukr.net 

                                                                      

Голова                                                                           Міський голова 

                                                                                                   

_______________ В.М. Зубенко                                 _______________________В.І. Тірон 
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