УГОДА

Про взаємодію у сфері соціального захисту населення

смт.Перегінське

28 грудня 2020 р.

Сторона 1: Перегінська селищна рада в особі селищного голови Люклян
Ірини Богданівни, який діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні.
Сторона 2: Управління соціального захисту населення Рожнятівської
районної державної адміністрації, в особі Мельника Богдана Васильовича
(далі сторона 2, який діє на підставі Положення про Управління з метою
впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної
підтримки населення) уклали угоду про наступне :
1.Предмет угоди
1.1 .Предметом цієї Угоди є встановлення взаємовигідної співпраці в межах
чинного законодавства України, поєднання зусиль Сторін щодо
автоматизованого передавання- прийняття документів у сфері соціального
захисту населення для попереднього розгляду і прийняття рішень
Управлінням соціального захисту населення Рожнятівської РДА, а також
реалізація інших заходів в межах законодавства України, направлених на
виконання цієї Угоди та мети діяльності Сторін у сфері соціального захисту
населення.
1.2. Співробітництво Строрін в межах цієї угоди не передбачає будь-яких
фінансових витрат.
Умови угоди
2.
2.1 Ця угода є підставою для взаємодії Сторін у сфері соціального захисту
населення, зокрема в частині впровадження автоматизованого передаванняприйняття документів за допомогою відповідного програмного комплексу
для попереднього розгляду і прийняття рішень Управлінням соціального
захисту населення Рожнятівської РДА.
З.Обов’язки сторін
3.1.Для успішного виконання цієї угоди Сторони зобов’язуються:
-належним чином виконувати умови цієї Угоди;
-обмінюватись наявною у них інформацією, нормативно-правовими актами,
необхідними для реалізації цієї Угоди;
-надавати одна одній інформаційно-роз’яснювальну, організаційну допомогу
та підтримку;

-здійснювати
передавання-прийняття
документів
для
надання
адміністративних послуг соціального характеру мешканцям громади з
використанням програмного комплексу;
-суворо зберігати заздалегіть обумовлені елементи конфіденційності
співробітництва за даною Угодою та одержану на підставі неї інформацією,
вживати всіх заходів для запобігання можливого розголошення такої
інформації.
3.2. Здійснювати інформування мешканців ТГ щодо порядку прийому заяв та
документів для призначення всіх видів соціальних допомог.
^Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів
4.1.3а невиконання або неналежне виконання умов та обов’язків за даною
Угодою Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства
України.
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне
невиконання зобов’язань за цією Угодою, якщо це невиконання було
наслідком обставин непереборної сили. При настанні таких обставин терміни
виконання відповідних зобов’язань продовжуються на період їх дії.
4.3. Всі спори, що виникають між Сторонами щодо виконання умов даної
Угоди, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення
згоди - в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Строк дії Угоди та підстави для її розірвання
5.
5.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє
впродовж часу впровадження моделі адміністрування надання послуг із
соціальної підтримки населенню ТГ. На її базі можуть укладатися додаткові
угоди , які уточнюють завдання, напрямки та умови співробітництва.
5.2. Угода може бути розірвана за згодою сторін або на вимогу однієї із
Сторін. При цьому, про день припинення дії Сторона ініціатор повинна
попередити іншу Сторону попередньо письмово заздалегідь за один місяць.
5.3. Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за письмовою згодою
б.Місцезнаходження та реквізити сторін
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