
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ  

між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою, 

Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Харківським 

національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова та Асоціацією 

органів місцевого самоврядування Харківської області 

 

м. Харків        ___ ____________ 2013 р. 

 

Харківська обласна державна адміністрація в особі голови Добкіна Михайла 

Марковича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (далі – 

Облдержадміністрація), 

 Харківська обласна рада в особі голови Чернова Сергія Івановича, який діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Обласна рада), 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна в особі ректора 

Бакірова Віля Савбановича, який діє на підставі Статуту Університету (далі – ХНУ імені 

В.Н. Каразіна), 

Харківський національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова в особі ректора Бабаєва Володимира Миколайовича, який діє на підставі 

Статуту університету (далі – ХНУМГ імені О.М. Бекетова) 

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області в особі першого 

віце-президента – виконавчого директора Тітова Миколи Ілліча, який діє на підставі Статуту 

Асоціації (далі - Асоціація), 

у подальшому іменовані разом Сторони, а кожна окремо – Сторона, з метою поглиблення 

міжнародного та міжрегіонального співробітництва у сфері міжнародної технічної допомоги 

в Харківській області, підвищення ефективності її використання та координації роботи у 

відповідному напрямі уклали цей Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом Договору слід вважати відносини між сторонами, направлені на 

поглиблення міжнародного та міжрегіонального співробітництва у сфері міжнародної 

технічної допомоги в Харківській області, підвищення ефективності її використання та 

координації роботи у цьому напрямі. 

1.2. З цією метою сторони домовились про створення Координаційної ради з 

питань реалізації міжнародних програм та регіонального розвитку (надалі – Рада), яка діє на 

підставі Положення, що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток 1). Персональний 

склад Ради затверджується даним Договором (Додаток 2). 

1.3. Для досягнення мети, визначеної цим Договором, а також забезпечення 

комплексної та системної роботи Сторонами ініціюється створення виконавчих органів Ради 

- спеціалізованих центрів, відповідальних за окремі напрями роботи, а саме: 

1.3.1. на базі ХНУ імені В.Н. Каразіна, як структурний підрозділ ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, - Регіональний центр міжнародних проектів і програм 

(далі - РЦМПП); 

1.3.2. на базі ХНУМГ імені О.М. Бекетова, як структурний підрозділ ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова, - Центр регіонального розвитку (далі – ЦРР); 

1.3.3. на базі Асоціації – Центр розвитку місцевого самоврядування (далі -

 ЦРМС). 



1.4. Стратегічні напрями діяльності РЦМПП, ЦРР та ЦРМС визначаються Радою. 

1.5. РЦМПП, ЦРР та ЦРМС діють на підставі положень, що приймаються 

керівниками відповідних організацій, за погодженням з Радою. 

 

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Права Сторін: 

2.1.1. Будь-яка Сторона має право ініціювати припинення дії цього Договору у 

порядку передбаченому п. 5.2 цього Договору.  

2.1.2. Сторони мають право ознайомлюватися з документами, що стосуються заходів, 

які проводяться або плануються до проведення за сприяння РЦМПП, ЦРР та ЦРМС. 

2.2. Обов’язки сторін: 

2.2.1. Обов’язки Облдержадміністрації: 

– здійснювати інформаційно-методичне забезпечення діяльності РЦМПП, ЦРР та 

ЦРМС; 

– сприяти розвитку матеріально-технічного і фінансового забезпечення РЦМПП, ЦРР 

та ЦРМС шляхом залучення коштів з різних джерел фінансування не заборонених 

законодавством України; 

– сприяти висвітленню діяльності РЦМПП, ЦРР та ЦРМС в засобах масової 

інформації регіону; 

– сприяти проведенню заходів, ініційованих РЦМПП, ЦРР та ЦРМС у Харківській 

області; 

– залучати представників РЦМПП, ЦРР та ЦРМС до участі у заходах, проектах і 

програмах, у тому числі всеукраїнських і міжнародних, у сфері залучення та використання 

міжнародної допомоги; 

– сприяти консолідації міжнародних експертів, фахівців науково-дослідних установ, 

вищих навчальних закладів, органів державної влади, недержавних організацій для 

вирішення проблем залучення та ефективного використання міжнародної допомоги в 

Харківській області;  

– делегувати свого представника до складу Ради. 

2.2.2. Обов’язки Обласної ради: 

– сприяти розвитку матеріально-технічного і фінансового забезпечення РЦМПП, ЦРР 

та ЦРМС шляхом залучення коштів з різних джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України; 

– сприяти консолідації фахівців органів місцевого самоврядування для вирішення 

проблем залучення та ефективного використання міжнародної допомоги в Харківській 

області; 

– делегувати свого представника до складу Ради. 

2.2.3. Обов’язки ХНУ імені В.Н. Каразіна: 

– надати приміщення для розміщення РЦМПП, меблі, доступ до телефонного зв’язку 

та мережі Інтернет; 

– надати матеріально-технічну базу ХНУ імені В.Н. Каразіна для проведення 

ініційованих РЦМПП заходів; 

– сприяти розвитку матеріально-технічного і фінансового забезпечення РЦМПП 

шляхом залучення коштів з різних джерел фінансування, не заборонених законодавством 

України; 

– сприяти проведенню науково-практичних конференцій, семінарів та інших 

інформаційно-комунікативних заходів у рамках РЦМПП, виданню та поширенню 

інформаційно-методичної літератури, інших результатів науково-практичних досліджень з 

питань державного управління у сфері залучення та використання міжнародної допомоги; 



– делегувати свого представника до складу Ради. 

2.2.4. Обов’язки ХНУМГ імені О.М. Бекетова: 

– надати приміщення для розміщення ЦРР, меблі, доступ до телефонного зв’язку та 

мережі Інтернет; 

– надати матеріально-технічну базу ХНУМГ імені О.М. Бекетова для проведення 

ініційованих ЦРР заходів; 

– сприяти розвитку матеріально-технічного і фінансового забезпечення ЦРР шляхом 

залучення коштів з різних джерел фінансування, не заборонених законодавством України; 

– сприяти проведенню науково-практичних конференцій, семінарів та інших 

інформаційно-комунікативних заходів у рамках ЦРР, виданню та поширенню інформаційно-

методичної літератури, інших результатів науково-практичних досліджень; 

– співпрацювати з представниками органів місцевого самоврядування з питань 

розробки місцевих програм та проектів; 

– делегувати свого представника до складу Ради. 

2.2.5. Обов’язки Асоціації: 

– надати приміщення для розміщення ЦРМС, меблі, доступ до телефонного зв’язку та 

мережі Інтернет; 

– сприяти розвитку матеріально-технічного і фінансового забезпечення РЦМПП, ЦРР 

та ЦРМС шляхом залучення коштів з різних джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України; 

– сприяти залученню співфінансування проектів та програм, що будуть 

реалізовуватися на території Харківської області; 

– сприяти налагодженню співпраці РЦМПП, ЦРР та ЦРМС та органів місцевого 

самоврядування Харківської області; 

– сприяти консолідації фахівців органів місцевого самоврядування для вирішення 

проблем залучення та ефективного використання міжнародної допомоги в Харківській 

області; 

– делегувати свого представника до складу Ради. 

  

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

3.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 31 

грудня 2015 року. 

3.2. Якщо жодна зі Сторін не заявить про розірвання Договору за 30 (тридцять) 

календарних днів до закінчення строку його дії, то Договір вважається пролонгованим на 1 

(один) рік і на тих самих умовах, які передбачені цим Договором. Кількість пролонгацій 

Договору не обмежена. 

 

4. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ 

4.1. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, що 

оформлюється у вигляді додаткових угод до цього Договору. 

4.2. Зміни і доповнення до Договору можуть вноситися виключно у письмовій формі. 

Дійсними вважаються лише ті зміни, які Сторони уклали за взаємною згодою у письмовій 

формі та скріпили печатками. 

4.3. Всі додаткові угоди, оформлені належним чином, є невід’ємною частиною цього 

Договору. 

 

 



5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінологій українською мовою у п’яти автентичних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу – по одному для кожної зі Сторін. 

5.2. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін. У випадках розірвання 

Договору Сторона, яка виступає ініціатором розірвання, зобов’язана повідомити про це інші 

Сторони не пізніше ніж за 30 днів. Взаємовідносини Сторін припиняються шляхом 

укладання додаткової угоди. 

5.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому 

числі пов’язані із тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення 

Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного 

законодавства України. 

5.4. У випадках не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами 

чинного законодавства України. 

5.5. Договір є відкритим для підписання іншими учасниками, які поділяють умови 

договору, за умови погодження такого приєднання кожною зі Сторін.  
 

 

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Харківська обласна державна 

адміністрація, 

адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64  

 

 

Голова ______________/М.М. Добкін/ 

 

 

Харківська обласна рада, 

адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64  

 

 

 

Голова ______________/С.І. Чернов/ 

Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна, 

адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4 

 

 

 

 

 

Ректор ______________/В.С. Бакіров/  

 

 

Асоціація органів місцевого 

самоврядування Харківської області, 

адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, 

Держпром, 1 під., 1 пов., к.3  

 

 

Перший віце-президент – 

 

Виконавчий директор __________/М.І. Тітов/ 

 

 

Харківський національний університет  

міського господарства імені О.М. Бекетова, 

адреса: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12 

 

Ректор _____________/ В.М. Бабаєв/ 

 

 



Додаток 1 

      до Договору про співпрацю 

від «___» __________2013 р. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ 

З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про Координаційну раду з питань реалізації міжнародних програм та 

регіонального розвитку (далі – Рада) розроблено відповідно до законодавства України і є 

документом, який регламентує її діяльність. 

1.2. У своїй діяльності Рада керується законодавством України та цим Положенням. 

 

 

2. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 

2.1. Рада створюється для сприяння реалізації Сторонами договору про співпрацю між 

Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою, 

Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Харківським національним 

університетом міського господарства імені О.М. Бекетова та Асоціацією органів місцевого 

самоврядування Харківської області (далі - Договір) міжнародних проектів і програм, 

налагодженню співробітництва з навчальними, науковими та виробничими центрами 

України та інших держав. 

 

 

3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 

3.1. Рада складається із 5 (п’яти) осіб: по одному делегованому представнику від 

Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова та Асоціацій органів місцевого самоврядування 

Харківської області. 

3.2. Голова Ради обирається Радою з числа її членів простою більшістю голосів і на 

строк її повноважень. 

3.3. Член Ради може бути відкликаний у будь-який момент Стороною Договору, що 

його делегувала, з обов’язковим повідомленням про це усіх членів Ради. 

 

 

4. ФУНКЦІЇ РАДИ 

 

4.1. Рада: 

4.1.1. Розглядає шляхи перспективного розвитку РЦМПП, ЦРР та ЦРМС, надає 

допомогу у реалізації їх діяльності. 

4.1.2. Заслуховує річні звіти про виконання сторонами своїх обов’язків за Договором. 

4.1.3. Забезпечує ефективну взаємодію Сторін Договору з органами державного 

управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними 

організаціями з метою поглиблення міжнародного та міжрегіонального співробітництва. 



4.1.4. Приймає рішення щодо проведення науково-практичних конференцій, семінарів 

та інших інформаційно-комунікативних заходів у рамках РЦМПП, ЦРР та ЦРМС, видання та 

поширення інформаційно-методичної літератури, інших результатів науково-практичних 

досліджень з питань державного управління у сфері залучення та використання міжнародної 

допомоги тощо. 

4.1.5. Погоджує положення про діяльність РЦМПП, ЦРР та ЦРМС та визначає 

стратегічні напрями їх діяльності. 

 

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ 

 

5.1. Термін дії повноважень членів Ради відповідає строку дії Договору. 

5.2. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах. 

5.3. Голова Ради: 

 організовує роботу Ради; 

 координує діяльність членів Ради щодо виконання покладених на них 

завдань; 

 скликає засідання Ради та головує на її засіданнях; 

 підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Ради, 

листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її компетенції; 

 у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови 

Ради на одного з її членів; 

 здійснює інші повноваження з метою виконання Радою своїх 

повноважень. 

5.4. Повноваження голови Ради можуть припинятися достроково за власним 

бажанням, у разі неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з інших поважних 

причин. 

5.5. Члени Ради мають право: 

 ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Ради 

шляхом внесення їх до порядку денного; 

 вносити пропозиції до проектів рішень Ради. 

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ РІШЕНЬ 

 

6.1. Рада здійснює свою діяльність відповідно до даного Положення. 

6.2. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не 

рідше одного разу на рік. 

6.3. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

половини членів Ради. 

6.4. Рішення про проведення засідання Ради приймає її голова. 

6.5. Засідання Ради проводить голова Ради. 

6.6. Голова визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до 

порядку денного, та осіб, які не є членами Ради, але повинні бути присутніми на її засіданні. 

6.7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів Ради. 

6.8. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання 

Сторонами Договору. 

6.9. Рішення Ради оформляють протоколами, які підписують голова та секретар ради. 

6.10. Протоколи засідання Ради надсилаються Сторонам Договору, а в разі потреби – 

органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, 

організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції. 



6.11. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюють 

Сторони Договору. 

 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення оформлюються 

шляхом підписання додаткових угод до Договору про співпрацю між Сторонами за 

поданням Ради, що приймаються всіма членами Ради. 

 



Додаток 2 

      до Договору про співпрацю 

від «___» __________2013 р. 

 

 

СКЛАД КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 

РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ 

 

Від Харківської обласної державної адміністрації 

 

Ткачов Денис Станіславович 

 

заступник директора Департаменту 

економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної 

адміністрації – начальник управління 

зовнішньоекономічних зв’язків та 

міжнародних відносин 

 

 

Від Харківської обласної ради 

 

Немикіна Людмила Петрівна голова постійної комісії з питань 

бюджету Харківської обласної ради 

 

 

Від Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

  
 

Назиров Зариф Фятіхович проректор з науково-педагогічної 

роботи (з міжнародного 

співробітництва) Харківського 

національного університету імені 

В.Н. Каразіна 

 

Від Харківського національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

 

Бабаєв Володимир Миколайович ректор Харківського національного 

університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

 

 

Від Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області 

 

Тітов Микола Ілліч перший віце-президент – виконавчий 

директор Асоціації органів місцевого 

самоврядування Харківської області 
 


