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Управління соціального захисту населення Калуської районної державної 

адміністрації (надалі іменується "Сторона 1") в особі начальника управління 
Гіеретятко Людмили Петрівни, що діє на підставі Положення про 
управління, з однієї сторони, та Перегінська селищна рада (надалі іменується 
"Сторона 2") в особі Люклян Ірини Богданівни, що діє на підставі Статуту. з 
іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - 
"Сторона") уклали цю Угоду про співробітництво та організацію 
взаємовідносин (надалі іменується "Угода") про таке:

1. Сторони цією Угодою підтверджують, що інтересам кожної з них 
відповідає спільна і погоджена реалізація механізму призначених 
компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 № 558 «Про 
затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги» з урахуванням вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859.

2. Сторони зобов'язуються спільно діяти на засадах співпраці для досягнення 
результату щодо виплати призначених компенсацій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Мінісірів 
України від 29 квітня 2004 № 558 жителям громади.

3. Сторона 1 зобов'язується:
2 формувати виплатні документи для виплати призначених 

компенсацій;
2 ^передавати виплатні документи Стороні 2: для подальшої виплати 

компенсації.

4. Сторона 2, відповідно до підпункту “а" пункту 4 частини першої статті 89 
Бюджетного кодексу України, зобов'язується:

2 забезпечити реєстрацію фінансових зобов'язань, для :виплати 
компенсації в територіальних органах Казначейства України;

2 щомісяця виплачувати компенсацію за вибором фізичної особи, яка 
надає соціальні послуги та якій призначена компенсація, через \ І 
“Укрпошта" або через уповноважені банки. визначені в 
установленому законодавством порядку;



інформувати Сторону 1 про чисельність осіб, яким виплачена 
компенсація та її загальну суму.

5. Для якнайшвидшого досягнення цілей за цією Угодою Сторони 
зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні 
інформацією з аспектів взаємного інтересу.

6. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2021 року 
Відповідно до ч.7 сг J 80 Господарського кодексу України, ч.З сі.631 
Цивільного кодексу України: умови цієї Угоди поширюються на 
відносини, які виникли між Сторонами з 01.01.2021 року.

7. Ця Угода не є попереднім договором у розумінні ст. 635 Цивільного 
кодексу України та ст. 182 Господарського кодексу України і не покладає 
на Сторони юридичних обов'язків.

8. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов га 
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках - по 
одному для кожної із Сторін.

9. Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, то 
оформляється додатковою угодою до цієї Угоди.

10. Додаткові угоди та додатки до цієї Угоди є її невід'ємними частинами і 
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, 
підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
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