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ДОГОВІР
між співзасновниками та Вовчанською районною газетою «Хлібороб» на 
видання та розповсюдження Вовчанської районної газети ''Хлібороб" і 

висвітлення в ній діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування

м. Вовчанськ 25 червня 2015 року

Вовчанська районна газета "Хлібороб", яка надалі іменується 
Виконавець, в особі редактора Захарова Ігоря Івановича, з однієї сторони, та 
засновники газети Вовчанська районна державна адміністрація, Вовчанська 
районна рада і Вовчанська міська рада, які іменуються надалі Замовники, в 
особі голови районної державної адміністрації Очередька Петра 
Миколайовича, голови районної ради Степанця Анатолія Вікторовича та 
Вовчанського міського голови Топоркової Ольги Анатоліївни, які діють на 
підставі Законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Уіфаїні", "Про видавничу справу", "Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про державну 
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", з 
одного боку та керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", "Про місцеві державні адміністрації", керуючись Бюджетним 
кодексом України, Конституцією України, іншими законодавчими актами 
України, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет угоди.
1.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги Замовникам із 

заб^езпечення випуску заснованої ними Вовчанської районної газети 
"Хлібороб" (реєстраційне свідоцтво №964, серія ХК, видане комітетом 
інформації Харківської обласної державної адміністрації 04 квітня 2003 року), 
(далі - Газета «Хлібороб») для забезпечення потреб Вовчанських 
територіальних громад, сіл, селищ, міста Вовчанського району в інформації та 
висвітлення в ній діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої 
влади району, органів державної влади та релігійних громад за погодженням 
із співзасновниками, а Замовники - передбачити у місцевих бюджетах видатки 
для проведення такої роботи, починаючи з 2016 року.

%
2. Обов'язки та права сторін.

2.1. Обов'язки Виконавця:

2.1.1. Забезпечувати випуск Газети «Хлібороб» один раз на 
тиждень обсягом вісім друкованих сторінок формату АЗ, реалізуючі при 
цьому її програмні принципи.



2.1.2 Відводити до 50 відсотків газетної площі для висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
Вовчанського району, розміщуючи ці матеріали на першій половині газети.

2.1.3. Забезпечувати тиражування і розповсюдження газети через 
укладення угод з відповідними структурами.

2.1.4. Надавати платні послуги юридичним і фізичним особам з 
використанням газетної площі для отримання додаткових доходів і 
зменшення собівартості основної продукції.

2.2. Права Виконавця:

2.2.1. Одержувати (виробляти) необхідну для газети соціальну чи 
будь-яку іншу інформацію, що не становить державної та комерційної 
таємниці, в тому числі з використанням технічних засобів.

2.2.2. Самостійно формувати розцінки на платні послуги.
2.2.3. У разі порушення сторонами умов цього договору, зокрема, 

фінансових, згода досягається шляхом переговорів обох сторін цього 
договору.

2.2.4. Вимагати від Замовників відшкодування збитків, завданих 
порушенням з їх вини умов договору, включаючи судові витрати.

2.3. Обов'язки Замовників:

2.3.1. До початку передплатної кампанії за економічно 
обґрунтованою пропозицією Виконавця погоджувати видавничу ціну на 
газету, дбаючи про її доступність для масового читача.

2.3.2. Здійснювати фінансування Виконавця рівномірно протягом 
строку дії договору за рахунок субвенції на утримання об’єктів 
спільного користування, коштів районного бюджету та з урахуванням 
власних надходжень редакції районної газети «Хлібороб» від реклами, 
платних послуг та іншого.

2.3.3. Фінансово сприяти оновленню та поповненню матеріально- 
технічної бази редакції районної газети «Хлібороб».

2.3.4. Щоквартально проводити звірку по реально витраченим 
коштам на випуск газети з внесенням відповідних коректив.

2.4. Права Замовників:

2.4.1. Самостійно визначати між собою на підставі установчої 
угоди як співзасновників газети конкретну частку, яку сплачуватиме 
кожен з них Виконавцеві у межах суми даної угоди.

2.4.2. Публікувати особливо важливі документи, включаючи 
власні рішення, у повному обсязі, якщо вони разом з іншими 
матеріалами про діяльність органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування займають не більше 50 відсотків площі



одного номера з урахуванням друку матеріалів усіх засновників 
районної газети «Хлібороб» та її власників. Обмеження діють з метою 
максимального використання газетної площі для публікацій матеріалів 
громадського, соціального та культурного життя територіальних громад 
району.

2.4.3. Замовляти додаткові тиражі і номери газети, оплачуючи при 
цьому всі затрати на їх випуск і розповсюдження, в тому числі за 
рахунок спонсорів.

3. Порядок розрахунків.

3.1. Виконавець акумулює на своїх рахунках кошти, одержані від 
передплати і платнріх послуг, наданих з використанням сторінок 
районної газети «Хлібороб», та самостійно використовує їх для 
забезпечення поточних витрат на випуск і розповсюдження газети.

3.2. Замовники сплачують визначену угодою суму частинами на 
окремий бюджетний рахунок Виконавця перед початком кожного місяця 
або кварталу.

3.3. Кошти, сплачені в межах даного договору, використовуються 
на загальних підставах в залежності від потреб Виконавця, пов'язаних з 
випуском газети.

3.4. Прибуток, отриманий Виконавцем, після сплати всіх 
обов'язкових видатків і платежів до державних фондів залишається в 
його розпорядженні та використовується на розвиток підприємства і 
зміцнення його матеріально-технічної бази.

4. Відповідальність сторін.

4.1. За порушення чи неналежне виконання зобов'язань за цим 
договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним

\ законодавством.
4.2. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо 

порушення його умов є результатом форс-мажорних обставин.
4.3. Про неможливість виконання умов даного договору та 

необхідність змін до нього сторони повідомляють одна одну не пізніше, 
ніж за місяць.

4.4. Усі витрати, пов'язані з достроковим розірванням договору, 
включаючи повернення коштів передплатникам, проводяться за рахунок 
сторони, з вини якої розірвано договір.



5. Юридичні адреси сторін.

Виконавець:

Районна газета "Хлібороб" 
вул .В^лрдацського, 12 
м. В^ріінс'ь^^^^дрківської обл.

І.ЗАХАРОВ

ЗаснОвйшйй:;

міська раї^  
вул.Леніна, 9

П.ОЧЕРЕДБКО

А.СТЕПАНЕЦЬ

О.ТОПОРКОВА


