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Виконавчий комітет Перегінської селищної ради в особі селищного голови
Люклян Ірини Богданівни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Управління Держпраці в Івано-Франківській
області в особі т.в.о. начальника Смаги Романа Ігоровича, який діє на підставі
положення про Управління, затвердженого наказом Державної служби України
з питань праці від 03.08.2018 р. №84 (разом - Сторони), уклали Узгоджене
рішення (далі - Угода) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
Предметом Угоди є організація співробітництва у сфері надання
адміністративних послуг на території Перегінської територіальної громади, що
надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого
комітету Перегінської селищної ради (далі - ЦНАП) на виконання вимог
Законів України «Про адміністративні послуги» «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності», та розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг».

2. ПРИНЦИПИ СПІВРОБІТНИЦТВА
2.1. Сторони діють у межах законодавства України, забезпечуючи
конфіденційність інформації, отриманої в процесі співробітництва.
2.2. Сторони оперативно та комплексно використовують можливості, сили і
засоби при виконанні взаємопов’язаних завдань у межах своєї компетенції,
наданих прав і обов’язків, взаємно і своєчасно обмінюються інформацією з
питань співпраці.
2.3. Ця Угода не впливає на зобов’язання Сторін за їх договірними відносинами
з іншими юридичними та фізичними особами.
2.4. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути у процесі
співробітництва, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних
переговорів із урахуванням інтересів Сторін і мети цієї Угоди.
2.5. Порядок співробітництва та взаємодії з конкретних питань буде
регулюватися окремими протоколами до цієї Угоди.

3. ІНШІ УМОВИ
3.1. Угоду укладено українською мовою в двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
3.2. Всі зміни та доповнення вносяться до цієї Угоди лише за згодою Сторін
шляхом підписання додаткової Угоди.

/

3.3. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до прийняття
Сторонами рішення про припинення її дії.
4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
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