
Щоговiр Nn !!!
пРО спiвпрацю мiж Головним управлiнням Щержпрацi у Львiвськiй областi

Та Львiвським обласним центром зайнятостi з питань забезпечення реалiзацii
Закону Украiни <<[Ipo зайнятiсть населення)>

м. Львiв " "?{ " листопада 2015 року

ЛЬвiвський обласний центр зайнятостi - (надалi - ЛОЦЗ) в особi директора
Барилюка Василя Несторовича, що дiе вiдповiдно до законiв УкраiЪи О'Про

ЗагаJIьнообов'язкове державне соцiалыIе страхування УкраiЪи на виfIадок безробiття",
"Про зайнятiсть населення", Положення про Львiвський обласний центр зайнятостi i
Головне управлiння Щержпрацi у Львiвськiй областi (надалi - ГУ .Щержпрацi) в
Особi начальника ВiльховоТ Ольги Орестiвни, що дiе на пiдставi ПоложеннrI про
Головне управлiння Щержпрацi у Львiвськiй областi, затвердженого наказом
!ержавноТ служби УкраiЪи з питань працi вiд 30.04.2015 Jф12, (надалi - Сторони),
укJIitли даниft Щоговiр про таке:

1. Предмет договору

1.1. Забезпечення соцiального захисту, законних прав, свобод та iHTepeciB ycix осiб
BiKoM вiд 15 до 70 poKiB, KoTpi реалiзовують свое право на зайнятiсть, ефективний
захист кожного працiвника на Bcix етапах трудового процесу, починаючи вiд
УкJIадення трудових вiдносин i закiнчуючи розiрванням трудових вiдносин з
працедавцем, в межах компетенцiТ кожноi сторони.
1.2. Забезпе.rення спiвпрацi щодо сприяння зайтrятостi працездатного населення
Львiвськоi областi з метою наJIежного контролю процесу укладення трудових
вiдносин, працевлаштування та tlодаlrьшоi роботи найманого працiвника, гарантування
ПраВа на гiдну оплату працi, та дотримаЕIuI rrрацедавцем ycix соцiальних зобов'язань.
1.3. Забезпечення реалiзацii частини першоi статгi 27 Закону УкраiЪи <Про зайrrятiсть
населення> в частинi наданнrI в межах наданоi законом компетенцiТ безоплатних
iндивiдуальних та групових консультацiй з питань органiзацii та провадженнlI
пiдприемницькоi дiяльностi.
1.4. Участь Сторiп у ходi спiвробiтництва в межах цього Щоговору не передбачас
будь-яких фiнансових витрат та не може суперечити чинному законодавству УкраiЪи.

2. Обов'язки cTopiн

2.1. ЛОЦЗзобов'язуеться:
2.|.|. Iнформувати ГУ Щержпрачi про ознаки порушення прац9давцями
Законодавства про працю, rIIo виявляються базовими центрами зайнятостi Львiвськоi
областi у процесi проtsаджен}ш ними повсякденноi роботи про виlIвленнrI ознак
порушеЕIня трудового законодавства.
2.t.2, Здiйснювати iз врахуванняN,I законодавства iнформування на обласному piBHi про
недотриманнrI законодавства про зайнятiсть (ст. 53 Закону Украiни "Про зайнятiсть
населення"), iншi виявленi порушення ?фудового законодавства пiд час надання
соцiальних послуг клiснтам служби зайнятостi.
2.1.3. Забезпечити створення службовим особам ГУ Щержпрацi нtLчежних умов для
надання консультацiй з питань дотримання законодавства про працю, охорону та
гiгiену працi.



2.1.4. Забезгlечити наJIежну органiзацiю роботи з реалiзацii ГIорядку взаемодiТ

!ержавноI iнспекцii Украiни з IIитань працi та державноТ служби зал"tнятостi, який
затверджений наказом MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни вiд Cl2.07.2014 J\b437.

2,2. ГУ Щержпрацi зобов'язусться:

2.2.|. Здiйснювати державний нагляд та коrrгроль за дотриманIuIм законодавства про
гtрацю та [ро зайrrятiсть HaceлeнIlrl юридичними особами, у ToI\{y числi ik струкryрними
та вiдокремленими пiдроздiлами, якi не с юридиIIними особами, та фiзичними особами,
якi використовують найману праrцо, шляхом проведенIuI планових та позапланових
перевiрок за окремими дорrIеннrIми !ержавноi iнспекцiТ Ут9аiЪи з питань праlli та у разi
зверненнJI фiзичнlтх та юридиtIних осiб щодо порушеннrI вимог законодавства з питань
працi i зайtrятостi, в тому числi trlляхом проведеннrI перевiрок iз зzurl"rенням фахiвцiв
лоцз.
2.2.2. Забезпечувати iнформуваIIнrI ЛОЦЗ про результати здiйсtrеного контролю та вNсrтгi

заходи pearyBaнHrl вiдповiдно до наданих повноважень.
2.2.3. Надавати у раN,Iках дiяльностi консультацiйних центрiв особам, якi звергryлися до
ЛОЦЗ, консультацiТ з пи:гань дотримання законодавства про працю, охорону та гiгiену
працi у встановленоNdу порядку.

2.3. Сторони зобов'язуються:
2.3.L. Спiльно вживати заходи щодо забезпечення соцiального захисту, законних прав,
свобод,rа iHTepeciB ycix працездатних осiб працездатного BiKy.
2.3.2.Iнформувати один рчIз на пiврiччя, а в разi потреби - в найкоротшi термiни, про

резуJIьтати TlepeBipoк, щс) проводяться в меяtaх повноважень cTopiH цього Щоговору, та
про вжитi заходи щодо ycyHeHHrI виявлених порушень.
2.3.3. Органiзовувати та брати участь у проведеннi спiльнрж нарад, ceMiHapiB, (круглих
столiв>>, зустрiчеii, iнших заходiв з питань спр}u{ншI зайнятостi ycix осiб BiKoM вiд l5 до
70 poKiB.
2.3.4. Здiйсrшовати обмiн iнформацiсю, у порядку та обсягах, встановлених чинним
законодавством УкраТни, з метою належного вIлконання зобов'язань.
2.3.5.Iнформувати одна одцу про проведення вiдповiдних заходiв згiдно з предметом
Щоговору
2.3.6. Спiльно iнформувати органи виконавчоТ влади, органи мiсцевого самоврядування,
об'еднання роботодавцiв, органи прокуратури про факти порушеншI законодавства про
працю та зайтштiсть та BHeceHHrI rrропозицiй rцодо притягненшI до вiдповiда-llьностi осiб,
вLIнних у порушеннi законодавства про працю.
2.3.7. Забезпечувати якiсну органiзацiю роботи за напрямами вiдповiдно до
компетенцii.

3. Особливi умови Щоговору

3.1. Для здiйсненнrl заходiв щодо соцiального захисту, законних прав, свобод та
iHTepeciB ycix осiб BiKoM вiд 15 до 70 poKiB, KoTpi реалiзовують своi права на
зайнятiсть, працю та гiдну винагороду за працю, сторони керуються Конституцiею
УкраiЪи, Кодексом законiв про працю УкраiЪи та чинними нормативно-правовими
актами з питань зайнятостi, працi й соцiального захисту насолення.

4. TepMiH чинностi Щоговору та iHцri умови

4.t. Щаний Щоговiр набувае чинностi з моменту пiдписання його Сторонами та дiе



безстроково.
4.2, Змiни т,а доповненнlI, що iнiцiюються однiсю iз CTopiH, розглядаються
Сторонами упродовж 10-ти к€tлендарних днiв з дня надходженнrI пропозицii та
можуть бути змiненi за взаемною згодою з обов'язковим скJIаданн;Iм письмового
документу.
4.3. Взаемовiдносини CTopiH, не врегульованi цим Щоговором, регламентуються
чинним законодавством УкраiЪи.
4.4. Yci суперечки, що виникають мiж Сторонами щодо викOнаннrI умов цього
Щоговору, вирiшуються шляхом переговорiв, а у разi недосягнення згоди - в судовому
порядку.
4.5. Yci виправлення за текстом цього Щоговору мають юридичну силу лише в тому
випадку, коли вони засвiдченi пiдписами CTopiH в кожному окремоп,Iу вIIпадку.
4.б. Жодна iз CTopiH не мас права передавати своТ права iншiй CTopoHi без письмовоi
згоди iншоi Сторони.
4.7. Щаний Щоговiр скJIадено у двох оригiнальних примiрниках, по одному для кожноI
iз CTopiH.

5. Юридичнi адреси та реквiзити cTopiH

79039,м,Львiв, вул.Бортнянського, 1 1 а

рlрЗ71'74З01900001
ГУДКСУ у Львiвськiй областi
мФо 825014 сдрпоу 03491 180
т,29'7-|6-97

В. Барилюк

Головне управлiння Щержпрацi
у Львiвськiй областi

.Вiльхова


