Щоговiр

спiвробiтництво щодо забезпечення соцiального захисту, законних
ПРаВrСВобод, iHTepeciB та сприяння зайнятостi осiб у вiцi до 18 poKiB, дiтей_
сирiт тадiтей, позбавлених батькiвського пiклування
ПРО

м.

Львiв

''29 сiчня 20lб

Головне управлiння Щержпрацi

у Львiвськiй областi (надалi
ГОловне управлiння) в особi нач€uIьника Вiльховоi Ольги Орестiвни, що дiе
На ПiдСтавi Положення про Головне управлiння Щержпрацi у Львiвсъкiй областi,
Служба у справах дiтей (надалi - ССЛ в особi начаJIьника Лиса
володимира Володимировича, що дiс на пiдставi Положення про службу у
справах дiтей, (надалi - Сторони)о уклали данийщоговiр про таке:
1. Предмет

договору

1.1. Забезпечення соцiального захисту, законних прав, свобод та iHTepeciB осiб
у
вiцi дО 18 poKiB, дiтей-сиРiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, в
межах компетенцii кожноТ сторони.
1.2. ЗабеЗпеченнЯ спiвпраЦi щодО сприяннЯ зайнятоСтi осiб у вiцi до 18 poKiB,
дiтей- сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування.
i..3. Участь CTopiH у ходi спiвробiтництва
межах цього
не

передбачае будь-яких фiнансових втрат
законодавству УкраiЪи.
2.

в

Щоговору
та не lvIoжe суперечити чинному

Обов'язки cTopiH

2.1. ССДзобовОязу€ться :
2.1.2.Iнформувати дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,
котр1 навчаються у заг€шьноосвiтнiх, професiйно-технiчних, вищих навч€UIьних
закладаХ про ik правО отриматИ соцiалънi послуги у будь-якому з центрiв
зайнятостi Львiвсъкоi областi та Укэаiъи, як за мiсцем навчаннrI, так i за мiсцъм
проживання пiсля завершення навчаннrI, а також ознайомлповати iз <<пам'яткою
для молодi>>.
2.\.2. За згодою дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,
KoTpi звернулись до ссД та не навчаються i не працюють, направляти ix
до

з

метою отримання соцiальних послуг пов'язаних з
працевлаштуваннrIм, а також для участi в профорiентацiйних заходах, якi
центрiв зайнятостi

проводяться районними, мiськими, мiськрайонними центрами зайнятостi.
2.|-З. Забезпечувати участъ представникiв ссД
у районах (MicTax) в проведеннi

iнформацiйно-роз'яснюв€lJIьниХ та профорiЪнтацiйних .u"одi",
заходlв,
якi
органiзовуються районними, мiськими, мiськрайонними центрами зайнятостi
ДЛя yT HiBcbKoi молодi, у тому числi для дiтей-сирiт та. дiтей, позбавлених
.

батькiвсъкого пiклування.
2.1.4- Надавати Головному управлiнню iнформацiю про працевлаштування
осiб у вiцi до 18 poKiB, а саме: перелiк суб'ектiв.о..rодuрro"u""", чиселънiсть
працевлаштованих осiб у вiцi до 18 poKiB, пIБ, дату народження та посаду, на
яку працевлаштовано осiб у вiцi до 18 poKiB, з обrрунтуванням правових пiдстав
для здiйсненнrl контролю.

2.2. Головне

управлiння зобовrязу€ться:
2.2-1. Здiйснювати у встановленому законом порядку
державний нагляд та
контроль за додержанням пiдприемствами, установами, органiзацiями
неЗапежно вiд форм ВласносТi, виду дiяльностi, господарюван"",
бi.""ними
особами, якi використовуютъ найману працю та црацю
oci6,
зокрема
фiзичних
осiб У вiцi дО 18 poKiB, законодавства про працю, за окремими
дорученнями
Щержавноi iнспекцii УкраТни з питань працi та у разi звернення фiзични" та
юридичЕих осiб щодо порушення вимог законодавства з питань працi
неповнолiтнiх, в тому числi шляхом проведення спiльних перевiрок з n"rurr"
працi неповнолiтнiх iз ССД.
2.2.2. Забезпечувати iнформування вiдповiдноi Сторони
Щоговору про

результати здiйсненого контролю за додержанням пiдприъмствами, установами,
органiзаЦiямИ нез€UIежНо вiД фор' власностi, виду дiялъностi, господарювання,
фiзичними особами, якi використовують найману працю та працю фi.".r"""
осiб, зокрема осiб У вiцi до 18 poKiB, законодавства про працю та
заходи
"*"ri
реагування вiдповiдно до наданих повноважень.
2.3. Сторони зобов'язуються:
2.з-1'. Спiльно вживати заходи щодо захисту прав, свобод i законних
iHTepeciB
дiтей- сирiт та дiтей, позбавлених батькiвсъкого пiклування.
2.з.2. ОрганiзОвувати та брати r{асть у проведеннi спiльних нарад, ceMiHapiB,

(круглих

зустрiчей, iнших заходiв з питанъ сприяння зайнятостi дiтЪйсирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування.
2,з.з. Здiйснювати обмiн iнформацiею, у порядку та обсягах, встановлених
чинним законодавством Украiъи, з метою належного виконання зобов'язань.
2.з.4. Iнформувати одна одну про проведеннrI заходiв
щодо захисту прав,
свобод i законних iHTepeciB дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, атакож осiб з ik числа.
столiв>>,

2.з.5. Iнформувати про проведену роботу з дiтьми-сиротами та
дiтьми,
цозбавленими батъкiвського пiклування, структурними пiдроздiлами, якi
перебувають в ik пiдпорядкуваннi.

2,з,4.Iнформувати органи виконавчоi влади, органи мiсцевого самоврядування,
об'еднання роботодавцiв, органи прокуратури про
факти порушення
законодавства про працю осiб у вiцi до 18 poKiB.
2,з,5. Забезпечувати якiсну органiзацiю
роботи за напрямами вiдповiдно до
компетенцii.

3.

Особливi умови Щоговору

з,1, fuя здiйснення заходiв щодо забезпечення соцiального захисту,
законних
прав, свобод, iHTepeciB та сприяння зайнятостi осiб вiцi
до 18 poKiB, дiтейу
сирiт та дiтей, позбавлених батъкiвського пiклування, Сторони керуються
чинними нормативно- правовими актами з питань соцiального захисф
дiтейсирiт та дiтей, позбавлених батькiвсъкого пiклування.

4. TepMiH чинностi Щоговору та iншi
умови
4,1, Щаний Щоговiр набувае чинностi з моменту пiдписання його
Сторонами та

дiе строком на 1 pik i автоматично пролонryеться на наступний pik за умови,
якщо жодна iз CTopiH за 30 календарних днiв не заявить письмово про свiй
HaMip припинити його дiю.
4.2. Змiни та доповнення, що iнiцiюються однiею iз CTopiH,
розглядаються
Сторонами уtтродовж 10-ти календарних днiв з дня надходження пропозицii та
можуть бути змiненi за взаемною згодою з обов'язковим складанням
письмового документу.
4.3.

Взаемовiдносини CTopiH,

не

врегульованi
цим Щоговором,
регламентуються чинним законодавством УкраiЪи.
4.4. Yci суперечКи, що виникаютъ мiж Сторонами щодо виконання умов цього
щоговоруо вирiшуютъся 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 окремому
випадку.
4.6. Жодна iз CTopiH не мае права передавати cBoi права iншiй CTopoHi без
письмовоi згоди ycix CTopiH.
4.7. Щаний Щоговiр складено у двох примiрниках, по одному для кожнот iз
CTopiH.

5. Юридичнi адреси та реквiзити cTopiH
Служба у справах дiтей
79008,м.Львiв, вул.Валова, 3 1
рlрЗ52|6001000161
ГУЛtСУ у Львiвськiй областi
мФо 8250|4 едрпоу 25255600

Головне управлiння Щержпрацi
у Львiвськiй областi
79005,м.Львiв,пл. Мiцкевича, 8
plp З5219092090З92
ГУДКСУ у Львiвськiй областi
мФо в25014 едрпоу з9778297
т.2З5-48-42

lльхова

lt

,а-

@*

