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про спiвпрацю мiж КЗ ЛОР "Львiвський обласний госпiталь iнвалiдiв
вiйни та репресованпх iM. Ю. Липи", Щепартаментом соцiального
захисту населенпя Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
Львiвським обласним центром соцiальних служб для ciM'i, дiтей та
молодi, Львiвським обласним центром зайнятостi, Головним
управлiнням .Щержпрацi у Львiвськiй областi

Комунальний зашlад ЛъвiвськоТ обласноi ради "Львiвський обласний госпiталь
iнвалiдiв вiйни та репресовzших iM. Ю. Липи" в особi головного лiкаря госпiталю
ФЕДУFUI Петра Iвановича, Щепартамеrrг соцiального захисту населення ЛьвiвськоТ
обласноi державноi адмiнiстрацii в особi директора департаменту МАРТИFUIКА
Василя Васильовича, Львiвський обласний центр соцiальних служб для ciM'i,
дiтей та молодi (надалi - Центр) в особi директора БОРЩШНА Ярослава
Iгоровича, Львiвський обласний центр зайнятостi в особi директора
БАРИЛЮКА Василя Несторовича, Головне управлiння .Щержпрацi у Львiвсъкiй
областi в особi в.о. начальника ВIЛЬХОВОi Ольги Орестiвни, якi iменуються
далi за текстом СТОРОНИ, дiючи на пiдставi cTaTyTiB та Положень уклали
договiр про настуIIне:

1. зАгАльш положЕнIlя
1.1. Щей доювф вшначас загаrьнi уý[ови спЪробiтlппцва CTOPIH щодо оргшriзаuii

рбош дlя забезпечеЕIlя дiялъносri €дпrого Bircta в часпfii наданшI допомоги
rrасникам антитерористишоr операцii (АТО).
1.2. СТОРОНИ прdiмшоь на себе взаемнi зобов'язшrня дlя спirьноi оргалriзачii,

удосконrtлешul i забезпечеrurя: анкsтування та визначення потреб учасника
антитерористичноТ операчii (АТО); повноi медичноТ дiагностики; психологiчноi
пiдтримки; фiзичноi реабiлiтацii; протезно-ортопедичноi допомоги; комплексноi

реабiлiтацii; забезпечешrя соцiальних гарантiй; юридичного консУльтУВання'
органiзацii сприяння працевJIаurryванIuI учас!{ика АТО.
1.3. РоботИ пО проведеннЮ повноi медичноi дiагностики, Еаданню медичноТ

допомоги, фiзичноi реабiлiтaцii, протезно-ортопедичноi допомоги проВоДяТЬСЯ

спецiалiстами госпiтаJIю на Iшощах госпiталю, якi зайнятi rсгliнiчними вiддiленrшми.

1.4. днкетуванIUI та визначеншI потреб учасника АТо, наданшI психологiчноi
пiдтримки, забезпечення соцiальних гарантiй, юридичне консультування та

органiзацiЯ працевлаштуваннЯ учасника АтО забезпечуються фахiвцями
,ЩепартаментУ соцiального захистУ населення лодА, Львiвського облаского

центру соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi, Львiвського обласного

центру зайнятостi, iнспекцi€ю з питань охорони працi.
1.5. КомПлексна реабiлiтаuiя }часника АтО забезпечуеться спецiалiстами

львiвського мiжрегiональЕого центру соцiально-трудовоi, професiйноi та

медичноi реабiлiтачii iнвшriдiв.
1.б. Керiвництво спiдьною дiяльнiстtо

взаемною згодою.
здiйснюgгься керiвниками CTOPIH за

1.7. Керiвники CTopiH мають право уповноважити на наданЕJI посJtуг у единому
BiKHi фахiвцiв пiдпорядковilних струкryрних пiдроздiлiв.
1.8. СТОРОНИ погодиJIи, що црафiкроботи единого BiKHa з 9.00 год. до

lФiM вlасiдпи)q святковIl>( та неробочих днiв.

16.00 год,



2. зоБов,язАння cToPIH

2.1. одна iз CTOPIH (госпiталь) зобов'язусться:

2.t.|. Надати в користування сторондм для забезпеченrrя. функцiонування

Сдиного BiKHa наданнrI допомоги у{асникам антитерористичноi операuiт (дто),

гrримiщенЕя загальною площею - 24,6 кв.м., що скJIадаеться з 2-х KiMHaT площею по

12.3 кв.м., на першому поверсi,

2.1.2. 3абезпечrш д*a прrмiщення телефонним зв'язком, телефонним апаратом,

модемом для пiдключення мережi IHTepHeT,

2.|.3.забезпечити даЕе цримiщення ""об*и""м 
iнвеrrгарем: столи письмовi _4шrг,,

туrибочклЛ до письмовI4х столiв -4 шт., крiсла м'якi -7 rгг,о шафа шя одяry-lrrrг,,

вiшалка дIя одяry - 1 шrг' 
о..,,- ллоiттr.Irтrq]L lПrшенням , водо-

2.|.4. Забезпе.пrгr.r дане примiщення освiтленням, цеIтцрtшьним о

постачанням, умивztльниками - 2 шг,

2.t.5 Уqвати несправносгi, поломки та наслiдки аварiй комунiкачiй в даних

примiщеннях.
2.t.6. гIроводити iнструrстажi з охорони праui (вогУПНЧlл:У::*"О,_ ]l"jl|j"Й)'
йй";ы"€о*о.о "йъ згiдlо вимог нормативншr ДОЦМеmiВ З ОХОРОНИ ПРаЦ1'

'2,.!.,l.ЗабезпеЧrrта ;r;;r;й едлrrогО "i*u 
необхiдшми iнсгруtсliями з охорони

. Z------- _л л,лrffiлf\ФпАrтr

црдц, пожежноi безпепси та оrеrсqробезпеки, _л__:__*_л @!
2.1.8. забезпе.lллтлл розмiщеrшя Й збереження iнформшцfoIо - стендовою та 1ншого

облцддашя н4дtшого iruшпли ýторонами договору,

2.2.Yci СТОРОНИ забезшечують :

2.2.L. ,ЩотриманнЯ фасiвlrями единого вiкца правиJI внутрiшньо-трудового

розпорядцУ госпiталю лл -.:-- лпт,rl пfll
2.2.2. Використання даного примiщенIUI викJIючно за цiльовим примlщеЕням,

2.2.з. Утриманй даногО .rрr*iщ."ня в нtlлежномУ caHiTapHoMy cTaHi, не допускати

пошкодженrrя майна.
2.2.4. ЩотримаНЕя вимоГ iнсгрукuiй з' охоРони працi, правил пожежноi безпеки,

цравип користуваIшuI теIшовою та електритIною енергiсю; не допускати переван-

тiDкення елекIромережi-
2.2.5. Вимкнення Bcix елекгроприладiв, освiтленЕя та переIФиванIUI водопровlдних

KpaHiB при виходi з даного примiщення,

2.2.6.Розмiщення роздатко"*'iч".рiалiв, iнформаuiйно - стендового та iншого

обладнання, необхiдного дIя консультування,

3. rЩаний договiр набирас чцшностi з часу пiдписапня, ч qкIтIо Hi одна
3.1.,ЩоговiрвважастЬсяпроДоВженимнакожнич"u"ry::11онiоДназt
cTopiH не заявJIяе про свою Еgзгоду за мiсяць до закiнчення TepMiHy його лii,

4.,Щоговiр може бути
- за згодою сторlн;

розiрванпй достроково:

- на rriдставах встановJIенl{х дlючим

докумеЕтiв органiв державноi вIIади,

законодавством та iнших нормативних



I

4.1. Суперечки, якi виникають мiж" сторонами договорgg вирiшуються у порядку,

встановJIеному чиЕним зtIконодавством.
4.2. Змiни та доповненЕя до даного договору приймаються шшяхом пiдписання

сторонами додаткових договорiв.

5..Щапий договiр складепо в 5-х примiрниках.

Один зберiгасгься в справах госпiталю, другий - в справах.Щепартамент}, третiй -

в справах Щеlrгру, четвернtй - в справах Львiвського обласного центру зайнятостi,

п'ятий - в справах Головного управлiння !ержпраIri у Львiвськiй областi.
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