
Угода 3Z/ 
про співпрацю

09. Of ^2021 року м. Івано-Франківськ

Головне управління Пенсійного фонду України в Івано- 
Франківській області в особі начальника Головного управління Павлюк Надії 
Миколаївни, що діє на підставі Положення про головні управління Пенсійного 
фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі, (далі - Управління) з однієї сторони, та Иерегінська селищна 
рада Калуського району Івано-Франківської області в особі селищного 
голови Люклян Ірини Богданівни, що діє на підставі статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» та Регламенту Перегінської 
селищної ради (далі - Громада) з іншої сторони, (разом - Сторони), 
керуючись законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV, «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, постановою Правління Пенсійного фонду 
України від 30.07.2015 № 13-1 «Про організацію прийому та обслуговування 
осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», зареєстрованою в 
Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за № 991/27436, іншими законами та 
нормативно-правовими актами.

Враховуючи потребу розвитку співпраці у зв'язку з реформуванням 
пенсійної системи, та необхідністю максимального удосконалення, спрощення, 
скорочення та оптимізацїї в межах чинного законодавства процедур надання 
послуг, підвищення доступності соціальних послуг, пов'язаних з формуванням 
та реалізацією пенсійних прав громадян, уклали цю Угод) про насіунне;

1. СПІЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

1.1. Шляхом підписання цієї Угоди Сторони підтверджують, що 
інтересам кожної з них відповідає спільна і узгоджена співпраця у сфері 
надання послуг, визначених у п. 2.1 цієї Угоди.

1.2. Сторони зобов'язуються здійснювати спільні дії у вищевказаній 
сфері з метою підвищення доступності та спрощення надання соціальних 
послуг громадянам Громади.

1.3. Сторони здійснюватимуть спільну діяльність у сферах 
організаційної, аналітичної, правопросвітницької та правозахисної роботи, 
інформаційного забезпечення громадян у сфері загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування.

1.4. З цією метою співпраця здійснюватиметься за такими напрямами:
- обмін інформацією;
- методична допомога;
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- інформування жителів Громади щодо питань загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування;
- правова допомога застрахованим особам і страхувальникам:
- досягнення максимального удосконалення, спрощення, скорочення та 
оптимізації в межах чинного законодавства процедур надання соціальних 
послуг, шляхом зменшення витрат часу та коштів;
- максимальне сприяння налагодженню прозорих, тісних та партнерсь-шх 
стосунків у співпраці між Сторонами у сфері надання послуг відповідно до 
переліку таких;
- проведення взаємних консультацій та обговорення, створення спільних 
комісій для вирішення в межах компетенції питань забезпечення юридичного 
оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і 
законних інтересів за їх заявою.

1.5. У процесі досягнення поставлених цілей і реалізації загальних 
інтересів Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на основі 
рівноправності, чесного і добросовісного партнерства, а також захисту 
інтересів один одного.

1.6. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів для 
збереження конфіденційної інформації, отриманої ними одна від одної у 
процесі здійснення співробітництва, згідно з умовами цієї Угоди.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УПРАВЛІННЯ

Відповідно до напрямів співпраці, зазначених у пункті 1.4 цієї Угоди 
Управління зобов 'язусться:

2.1. На вимогу жителів громади Управління надавати послуги за 
наступним переліком:

2.1.1. надання довідкової інформації (номери телефонів, адреси органів 
Пенсійного фонду, режим роботи, порядок прийому та обслуговування осіб в 
органах Пенсійного фонду);

2.1.2. попередній запис на прийом до керівництва Головного управління 
Пенсійного фонду або керівників його структурних підрозділів;

2.1.3. консультування щодо застосування законодавства про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, 
стосовно обліку осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному 
соціальному страхування;

2.1.4. приймання замовлень на видачу повідомлень, довідок, виписок, 
інших документів з питань пенсійного забезпечення, сплати обов’язкових 
платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, 
обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному 
страхуванню;
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2.1.5. видача замовлених довідок, оригіналів трудових книжок;
2.1.6. приймання анкет на виготовлення пенсійного посвідчення та 

допомога щодо їх заповнення;
2.1.7. видача пенсійних посвідчень;
2.1.8. надання переліку документів, необхідних для призначення 

(перерахунку) пенсій, допомог на поховання;
2.1.9. приймання документів для проведення попереднього розгляду з 

метою визначення права особи на призначення пенсії, її перерахунок;
2.1.10. приймання заяв про надання допомоги у витребуванні 

документів, необхідних для підтвердження страхового стажу, заробітної плати 
для призначення (перерахунку) пенсій;

2.1.11. приймання заяв та документів щодо:
- призначення пенсії;
- переведення виплати пенсій за новим місцем проживання,
- виплати пенсій за довіреністю,
- зміни способу виплати пенсій,
- поновлення виплати пенсій,
- перерахунку призначених пенсій,
- встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

2.1.12. забезпечення доступу до електронних сервісів Пенсійного фонду 
України, надання допомоги в користуванні ними.

2.2. Проводити круглі столи, семінари, конференції, навчальні заняия з 
питань пенсійного забезпечення, обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, в установленому порядку залучаючи до участі 
в цих заходах Громаду.

2.3. Самостійно та спільно з представниками Громади проводити 
освітні та інформаційні заходи з роз'яснення норм пенсійного законодавства.

2.4. У межах своєї компетенції доводити до відома Громади інформацію 
про прийняті нормативно-правові акти з пенсійних питань та обліку внесків, 
призначених для соціального страхування, забезпечувати відповідними 
інформаційними, довідковими та роз’яснювальними матеріалами.

2.5. Здійснювати соціальний діалог з питань реалізації державної 
соціальної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, 
які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню 
шляхом обміну інформацією, проведення консультацій, переговорів, 
узгоджувальних нарад, робочих зустрічей тощо.

2.6. Вживати заходи для розширення доступу застрахованих осіб та 
пенсіонерів до інформації в сфері пенсійного страхування шляхом модернізації 
дистанційного обслуговування: за місцем проживання, через Всб-портал 
електронних послуг Пенсійного фонду України, за допомогою Skype-зв'язку, 
іншими засобами комунікації через IP-мережі та засобами мобідьного зв’язку.

2.7. Вживати заходи щодо ефективного розгляду звернень Громади.
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2.8. Для виконання завдань, визначених у п. 2.1., Управління 
зобов’язується:
- направити спеціаліста відділу обслуговування громадян (далі 
Уповноважена особа) до Центру надання адміністративних послуг Громади, що 
знаходиться за адресою: вул..Сагайдачного,26, смт.Перегінське, Калуський 
район, Івано-Франківська обл., у дні прийому, визначені у Додатку 1 до Угоди, 
для надання послуг громадянам;
- надавати послуги за порядком та у строки, які відповідають вимогам 
чинного законодавства.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ГРОМАДИ

Відповідно до напрямів співпраці, зазначених у пункті 1.4 цієї Угоди, 
Громада зобов’язується-.

3.1. Створити умови для реалізації зобов’язань Управління шляхом 
надання приміщення для обслуговування громадян з облаштуванням робочого 
місця представнику Управління:
- робоче місце має розташовуватись на першому поверсі будівлі Центру 
надання адміністративних послуг Громади, відповідати вимогам пожежної 
безпеки та санітарно-гігієнічним правилам та нормам. Для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення забезпечуються вимоги щодо 
доступності, визначені ДБГІ В.2.2.-17:2006 «Доступність будинків і споруд для 
мало мобільних груп населення»;
- робоче місце має бути обладнаним комп’ютерною технікою з безперервним 
доступом до мережі Інтернет та іншою необхідною для роботи офісною 
технікою.

3.2. Забезпечити розповсюдження серед громадськості інформації про 
місце і графік прийому громадян згідно з Додатком 1 до Угоди та перелік 
послуг, що надається, відповідно до п. 2.1 Угоди.

3.3. Інформувати Управління про факти виявлених порушень з 
нарахування й обліку заробітної плати, нарахування й сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також вживати заходів 
для усунення таких порушень, користуючись правами й повноваженнями 
територіальних громад, визначеними законодавством.

3.4. Самостійно та спільно з Управлінням проводити освітні й 
інформаційні заходи з роз'яснення норм законів України «Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» для 
застрахованих осіб, страхувальників, професійних спілок та їх об'єднань.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ



4.1. Реалізація цієї Угоди буде здійснюватися шляхом розроблення та 
впровадження кожною Стороною або спільно Сторонами заходів, спрямованих 
на досягнення цілей, визначених цією Угодою.

4.2. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами 
терміном на три роки, після закінчення якого її можна продовжити на термін, 
що визначається за згодою Сторін. Якщо протягом дії Угоди жодна з сторін не 
вимагала його розірвання, Угода вважається пролонгованою на наступний рік.

4.3. Укладаючи дану Угоду, Сторони погодили, що вона є безоплатною 
упродовж строку дії.

4.4. Зміни і доповнення до цієї Угоди або припинення її дії 
здійснюються за взаємною згодою Сторін у письмовому вигляді. Кожна із 
Сторін може розірвати цю Угоду, письмово попередивши про це іншу Сторону 
не пізніше ніж за місяць.

4.5. Кожна Сторона самостійно визначає порядок доведення змісту цієї 
Угоди до відповідних суб’єктів власної структури.

4.6. Угоду складено і підписано у двох примірниках, що зберігаються у 
кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Головне управління 
Пенсійного фонду України в 
Івано-Франківській області

Перегінська селищна рада

76018, Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Січових Стрільців, 15 
р/р 256003021046 МФО 336503

77662, Івано-Франківська обл., 
Калуський р-н, смт. Перегінське, 
вул. Сагайдачного, 26
р/р 25428124031731
МФО 836014
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Додаток 1
До Угоди № J Ц від 0$, ОС

Графік прийому громадян у приміщенні
Центру надання адміністративних послуг 

Перегінської селищної ради Івано-Франківської області

Уповноваженою особою Управління

______третій вівторок щомісяця, 08:00-12:00 год._______
(дні, години)

Примітка: графік може змінюватися за взаємною згодою Сторін залежно від індивідуальної 
потреби Громади у здійсненні такого прийому.


