
ДОГОВІР
про співпрацю у сфері надання соціальних послуг

м. Івано-Франківськ

Служба в справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації (надалі - 
Служба) в особі в.о. начальника Євчук Марії Михайлівни, яка діє на підставі Положення про 
службу у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації;

Івано-Франківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
(надалі - Центр 1) в особі директора Серденька Василя Володимировича, який діє на підставі 
Положення про Івано-Франківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей;

Міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в Івано- 
Франківській області (надалі - Центр 2) в особі директора Остапчук Оксани Богданівни, яка 
діє на підставі Положення про Міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей в Івано-Франківській області;

Долинський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий дім» Івано- 
Франківської обласної ради (надалі - Центр 3) в особі в.о. директора Круліковської Оксани 
Михайлівни, яка діє на підставі Положення про Долинський обласний центр соціальної 
підтримки дітей та сімей «Теплий дім» Івано-Франківської обласної ради;

Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Івано- 
Франківської обласної ради (надалі - Центр 4) в особі в. о. директора Надачковської Галини 
Миколаївни, яка діє на підставі Положення про Івано-Франківський обласний центр 
соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради, а разом - Центри з 
однієї сторони

та рада

________________________________________________ району Івано-Франківської області

в особі міського/селищного/сільського голови
назва району

яка надалі іменується «Місцева рада», з іншої сторони, а разом іменуються Сторони, уклали 
цей Договір про таке:

1. МЕТА І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони при укладанні цього договору керуються Конституцією України, 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво 
територіальних громад», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно- 
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», «Про соціальні послуги» і «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та 
молоддю», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Постановою КМ 
України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов'язаної із захистом прав дитини», положеннями про Центри та іншими нормативно- 
правовими актами щодо захисту прав дітей.

1.2. Метою співпраці є забезпечення діяльності із соціального захисту дітей з 
обмеженням життєдіяльності, дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі забезпечення їх права на виховання у сім’ях, надання статусу 
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 



позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових і житлових прав 
дітей, запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей.

1.3. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них 
відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих 
завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.4. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини 
на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної 
вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього договору є делегування Місцевою радою Центрам своїх 
повноважень у сфері надання якісних соціальних послуг дітям та сім’ям із дітьми, 
переліченим в п. 1.2 цього Договору, які перебувають під юрисдикцією Місцевої ради, у разі 
неможливості їх надання Місцевою радою, та які надаються Центрами відповідно до їх 
положень.

2.2. Місцева рада забезпечує фінансування (співфінансування) делегованих 
повноважень шляхом часткового відшкодування вартості наданих послуг відповідно до вимог 
Бюджетного кодексу України.

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

3.1. Служба зобов’язується сприяти Місцевій раді у влаштуванні дітей, перелічених в 
п. 1.2 цього Договору у Центри.

3.2. Центри зобов’язуються надавати якісні соціальні послуги дітям, сім’ям із дітьми 
громади, яку представляє Місцева рада, а саме:

- соціально-психологічна реабілітація дітей;
- соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція в суспільство;
- соціальна інтеграція та реінтеграція дітей, позбавлених батьківського піклування, у їх 

біологічні сім’ї;
- сприяння влаштуванню до сімейних форм виховання;
- консультування;
- соціальна профілактика.
- надання тимчасового притулку дітям;
- екстрене втручання;
- розвиток психолого-педагогічної компетентності батьків, сприяння навчанню батьків, 

членів родини з питань розвитку дитини та можливостей її реабілітації;
- створення для сімей індивідуальних програм роботи з дітьми;
- реалізація потенційних можливостей розвитку кожної дитини;
- проведення індивідуальних та групових занять з дітьми та батьками;
- надання правової підтримки сім’ям з дітьми;
- психологічне консультування дітей, батьків, які постраждали від насильства; 

інші заходи відповідно до основних завдань Центру.
3.3. Фінансування Центрів здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, та 

інших джерел, не заборонених чинних законодавством України.
Джерелами фінансування Центрів також є кошти, отримані з районних бюджетів та 

бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад у вигляді міжбюджетних 
трансфертів відповідно до Бюджетного кодексу України; кошти благодійних організацій; 
благодійні внески фізичних та юридичних осіб, підприємств і організацій; субвенції з 
бюджетів різних рівнів; інші надходження, не заборонені законодавством.

3.4. Місцева рада приймає участь у фінансуванні послуг, які надаватимуся Центрами 
соціально вразливим категоріям дітей та сімей з дітьми громади.

3.4.1. Місцева рада зобов’язується:



при затвердженні бюджету на кожен рік передбачати кошти для співфінансування 
надання соціальних послуг вразливим групам населення громади, які направлятиметься в 
Центри;

здійснювати оплату частини вартості наданих дитині/особі послуг після вибуття її із 
Центру не пізніше як у місячний термін на підставі акту про надання соціальних послуг 
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.4.2. Частина вартості надання соціальних послуг одній особі в день, що підлягає 
фінансуванню з бюджету сільських, селищних, міських територіальних громад становить 30% 
від повної вартості цієї послуги у 2022 році (відповідає 200,0 грн. у 2022 році), 40 % - у 2023 
році, 50 % - у 2024 та наступних роках.

Бюджетні фінансові витрати Центрів здійснюються в межах кошторису, 
затвердженого службою у справах дітей облдержадміністрації відповідно до бюджету, 
прийнятого обласною радою.

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з часу його підписання сторонами і діє безстроково.
4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною 

згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього 
Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку 
як і його укладення.

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір припиняється у разі:
5.1.1. невиконання сторонами співробітництва взятих на себе зобов’язань;
5.1.2. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, 

що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;
5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, 

визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно 
спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у 
кількості шести примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього 
Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку 
недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного 
законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим 
Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили 
або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка 
не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про 
настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше десяти 
днів з дати їх настання і припинення.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення 
від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 
цього Договору.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не 

врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.



7.2. Цей Договір укладений трьох примірниках, з розрахунку по одному примірнику 
для кожної із Сторін та один примірник для Івано-Франківської обласної ради, які мають 
однакову юридичну силу.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 
ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
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