угодА

про спiвробiтництво та органiзацiю взаемовiдносин у сферi здiйснення
державцого нагляду та контролю за дотриманням вимог чинного
законодавства щодо працевлаштування iнвалiдiв мiлс Головним
управлiнням ,щержпрацi у Львiвськiй областi та Львiвським обласним
вiддiлепням Фонду соцiального захисту iнвалiдiв

м. Львiв

Головне управлiНня .Щержпрацi у Львiвськiй областi (далi - управлiння
щержпрацi) В особi начальника управлiння Щержпрацi Вiльховоi' ольги
орестiвни, яка дiе на пiдставi Положення про Головне управлiння.щержпрацi
у
львiвськiй областi, затвердженого наказом ,щержавноi служби y*pui'"" ъ
питань працi вiд 30.04.2015 J\b12, з однiеi сторони, та Львiвське обласне
вiддiленНя ФондУ соцiальНого захисту iнвалiдiв (далi - вiддiлення Фонду) в
особi директора вiддiлення Фонду Мисаковець Галини Григорiвни, яка дiЬ'на
пiдставi Положення про Львiвське обласне вiддiленн" Ооrду соцiального
захисту iнвалiдiв, затвердженого наказом Фонду соцiального захисту iнвалiдiв
вiд 26.05 .20ll м81, (далi разом - Сторони, кожна окремо - Сторона)
уклали цю
Угоду про спiвробiтництво та органiзацiю взасмовiдносин (далi - Угода) про
наступне:

1. Мета Угоди

1.1. Забезпечення спiльнот координацii дiй, якi спрямованi

на

здiйснення державного нагляду та контролю за дотриманням пiдприемствами,
установами, органiзацiями, У тому числi пiдприемствами, органiзацiями
громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичними особами, що використовують
найману працю (далi - роботодавцi) законодавства про зайнятiстi та
працевлаштуваннЯ iнвалiдiВ вiдповiдно до вимог cTaTTi 19 Закону Украiни
<<Про основи соцiальноi захищеностi iнвалiдiв в YKpaTHi> (далi
- Закон).
|.2. Сприяння забезпеченню вiдкритостi та прозоростi спiльних дiй,
спрямованих на дiевiсть державного нагляду (контролю) за додержанням
законодавства про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв;
1.3. Забезпечення взаемодii на засадах взаемноi вигоди для досягнення
спiльних цiлей вiдповiдно до повноважень кожноi iз CTopiH цiеi Угоди,
гlобудова взаемовiдносин на пiдставi piBHocTi, чесного партнерства.

2. Предмет Угоди

2.1.

ПредметоМ Угоди е визначення механiзму взасмодii та обмiну
iнформацiею мiж Сторонами для здiйснення державного нагляду та контролю
за дотриманням роботодавцями вимог чинного законодавства щодо
працевлаштування iнвалiдiв, пiдвищення його ефективностi та дiевостi.

3. Основи спiвробiтництва

3.1. Щя Угода визцачае напрями спiвробiтництва CTopiH
пiдтримати, розширити та поглибпти динамiчнi

i

мае на MeTi

? //

l/a

мiж Сторонами, сприяти обмiну досвiдом мiж працiвниками CTopiH.
3.2. Спiвробiтництво в рамках цiеТ Угоди здiйснюсться вiдповiдно до
Вимог чинного законодавства Украiни, мiжнародного права, а також без шкоди

для виконання Сторонами зобов'язань.
3.З. Працiвники CTopiH за погодженням керiвника вiдповiдноi Сторони,

Можуть бути залученi до системи пiдготовки
працiвникiв, вiдповiдно до cBoix повноважень

i пiдвищення квалiфiкацii
у встановленому законом

порядку.
3.4. Представники cTopiH, у разi необхiдностi, у заздалегiдь визначений

час В межах цiеi Угоди призначають зустрiчi для пiдведення пiдсумкiв

опiвробiтництва, а також для пiдготовки рекомендацiй i програм подальшого
спiвробiтництва, якi затверджуються вiдповiдним протоколом.
3.5. Сторони мають право iнформувати один одного про результати
проведеЕоi роботи, а також висвiтлювати 'ii в ЗМI або в мережi IHTepHeT на
ВЛаСних веб-саЙтах. У разi необхiдностi оприлюдЕення в ЗМI або в мережi
IHTepHeT iнформацii iншоi Сторони, погоджувати ii редакцiю з iншою
Стороною.
З.6. Для ефективного виконання цiсi Угоди Сторони можуть
ВиКористовувати iнформацiю iнших органiв державноТ влади, органiв
МiСцевого самоврядування, громадських органiзацiй, наукових установ,

наВчальних закладiв, iнших установ

та

органiзацiй,

iз

залученням

ПРеДСтаВникiв, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства.

Тх

4. Зобов'язанпя сторiп
4. 1.

Вiддiлення Фонду зобов'язуеться:

4.|.l

Щорiчноl

до 20

березня, надавати управлiнню ,Щержпрацi

iНформацiю про роботодавцiв, у яких за основним мiсцем роботи працюе 8 та
бiльше осiб, якi не зареестрованi у вiддiленнi Фондi (за наявностi цiеi
iнформацii), iз зазначенням:
коду СДРПОУ роботодавця (РНОКПП для фiзичноi особи
пiдприемця,
- назви роботодавця (ПIБ для фiзичноI особи - пiдприемця),
- юридичноi адреси роботодавця (мiсця проживання фiзичноi особи пiдприсмця).
4.1.2 Щорiчно, до 20 березня року, наступного за звiтним, надавати
УПРаВлiнню Щержпрацi iнформацiю щодо роботодавцiв, якi зареестрованi у
ВiДДiЛеннi Фонду, але не подали звiт про зайнятiсть та працевлаштування
iнвалiдiв;
4.1.З Щорiчно, до 1 травня року, наступного за звiтним, надавати
УГlРавлiнню ffержпрацi iнформацiю про роботодавцiв, якi заресстрованi у
вiддiленнi Фонду, та:
- Ее виконали норматив робочих мiсць для працевлаштувацня iнвалiдiв,
з зазначенням ознаки бюджетноi установи;
- не нарахували та не сплатили адмiнiстративно-господарськi санкцii за
IIевиконання нормативу робочих мiсць для працевдаштування iнвалiдiв;
- несвосчасно та не у повному розмiрi сплатили адмiнiстративногосПодарськi санкцii та пеню за невиконання нормативу робочих мiсць для

irрацевлашт},ваннrt r нвitл iд i в;
- несво€]часiiо llt)даJtи звiт прtl :зztiiнятiсть i працевлаштування iнвалiдiв,
абО ПОДаЛи йогrl ,J jlе.,1()стовiрниrtи дalнIJN,{l,I. IlоN,{илками" що призвело до
неспЛаТи cyMI,I a_iiririi,,ll1,1 liIlзl]o-1-t)cпOfallcbKLIх санкцiй i пенi або сплати Тх не
v повном1 обся lr.
4.1.4 iTItlttlзll1-; lil.rii,tiO.дo 2() II]{c,,.Il1 мIiсяtt{я. наступного за кварталом,

надавати yпpaB;rittrtltl j(ерхtпрачi iнфорrrашiю rr(одо результатiв позовноi
роботи за MaTepia.ltitittt. rlереданиN{I,I )/пpaBxiHHrIN,I Щерrкпрачi, за додатково
узгодженою форпrоiо.

4.1.5 l]lOiti,.:il]-l':l.:]Jllt]. до 1 ,Iис"til 1)c,l,a}IIIb0I,o мiсяця кварталу. надавати
управлiнню f{e1l;r;гt],:iLi пропозшltil' ,lo lil]itрт.tльних планiв перевiрок
роботодавцiв.

4.1.6

Звернулися

Надiiва,1-1л \/IIllавлiннlо .Щер;ltпрашi
до .;i-l.ii. teiI:,iя Фондr,. llIод(,)

iнформацiю про iнвалiдiв, якi
tзiдплов у працевлаштуваннi

роботодавцяN,II.1" ;t;;i lt; t,,lllil)IIaл14 заIi()нодill]LIо вс,гtllтовлений норматив робочих
мiсць для пpailc]].iilIii,j,., l]iiliня iHBalri,,tiB. IrrrPoprrarliKl надавати iз зазначенням
iдентифiкацiйlrоr,.l iii,;_i,\. iillзBL{. rtiсilе,;ltli\()д;liсllня роботодавця (за наявнiстю

iнформачiТ) не ItiзIIiltt: : _l:riB з днlt зt]ерIIеIIня iгIвалiда до вiддiлення Фонду.
4. 2. Упраrвл i гt ня,Ще 1;;ltпрацi в пл eiKa x пов новажень зобов' язуеться
(контролю)
4.2.|.
З;liйсllтt,.lзilтtl заходl,t дерiltавIIого
нагляду
за
та
ДОТРИМаННЯN,{ 1l ,]бi)'l-i),liliJIlrt\,Iи B1,1 \{OI, ::tаI(оно,цilRства про зайнятiсть
{ ),tIllCIliili,
працевлашт\/вчlli]" ',, ,
;,,,, cr1llLttiT r,Фондi: подання звtтiв про
зайнятiсть та lIllliii{-,]1.i;llii,i \IBilнHrl iitiзlL:: .titз: l]1,1 iiонання нормативу робочих
п,tiсць, признаLI е }I I,i )i ;l" i,-] п l) ll цевлаlл t,\r в ан l я iH вал i лi в.
4.2.2, У 1lазi вOтilt{овлення IIi.Il час проведення перевiрки фактiв
порушення робогi],itil]]LlrlNlIJ виN,{ог зtlкоFlодавства Iцодо виконання норN,Iа,гив.у
робочих N,Iiсць ,,l.]1r] ]Iill1IIеRлаIIII,\ii-}aHH- iнва;riдiв: вiлсутностi ресстрацiТ
,L,: rl, tPglg.:11 : lIl_,II{)
lilililrI IIII\Jи звiтiв про зайнятiсть ,га
робоТоДаВцiв r i; , i,
:

r

: litз ) :;r,tlll,,;;.lclti rермiни (або подання з
недостовiрноtсl iltiiitlllriilij.ll. io) iнфорлr_t г]iI гl,t llp(} вказанi порушення вiддiленлt:t
Фонду, надсилаIо,тl.т зlLвi}lсlIий на,пе)кнt{\{ rILIFIo\I I]итяг з Акту або копiю Акту
за результатаN.{i.I перс-iзiрlrtl не пiзнirIrе 15 калеЕrдарних днiв з дня його
ПРаЦеВЛаItl]УtsilI1l,

пiдписання для пlli)l]i],:if i:IIIjl вiдjti;tеннялl Фонл,ч подальшоТ позовноТ роботи.
4.2.З. Iнф,li, \,,;l i ,i.t_li.цeг;tlli {}rlt1,1 (tцоt ваlэтал.ч до 20 числа плiсяця,
наступного :]ii , , ; ,,. llt) з.цitiггrсll l ;t"li,iltlгзi та позапланOвi перевiркLr
роботодавцiв Li 1, 1,) .il,]i,:i\Ia}III11 ilIL\lli заli()Liодавства про зайнятiсть т,а
працевлаштуваF]
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вимог
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законодавства ]l.i)д() ttрilцевлашт\,I,,i_lt]ня iгrrза:riдiв, iх трудових прав;
пiдвищення е(l е lt,r l tзl ; ll с-гi {|lункцi он\/в |lll FIя оргаrliв i установ.
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5.3. Розробка i спiльна участь у програмах, що

мiжнародними органiзацiями та европейським Союзом.

фiнансуються

б. Вiдповiдальпiсть cTopiH
б.1. Вiдповiдальнiсть за виконання положень цiеТ Угоди покладаеться на
керiвникiв обох CTopiH.

7. Прикiнцевi

положення

7.1. IИ Угода складена Сторонами украiЪською мовою у двох автентичних
примiрниках - по одному для кожноТ зi CTopiH, якi мають однЕlкову юридичЕу сиJry.
7 .2. Т]я Угода набувае чинностi з дня пiдписання.
7.З. Дiя Угоди може бути припинена кожною зi CTopiH шляхом
Письмового повiдомлення. Щя Угода втрача€ чиннiсть через три мiсяцi з дати
ОТРИМання однiсю зi CTopiH письмового повiдомлення про HaMip припинити
дiю цiсi Угоди.

8. Юридичнi
Головне управлiнтrя,Щержпрацi
у Львiвськiй областi
79000 Львiв, пл. Мiцкевича, 8

Головного управлiння
iвськiй областi

адреси CTopiH
Львiвське обласне вiддiлення Фонry
соцiального захисту iнвалiдiв
79000 Львiв, пл. Ма;lанюка, 6

,Щирекгор Львiвського обласного

вiддiлоння

Ф9"р

соцiального

6,ý
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