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Угода 
про співпрацю та взаємодію 

між Державною фіскальною службою України, 
Всеукраїнською громадською організацією 

„Асоціація ветеранів державної податкової служби України" та 
Всеукраїнською громадською організацією 
„Спілка ветеранів митної служби України" 

м. Київ „ / 0 " л ю т о г о 2015 року 

Державна фіскальна служба України (далі - ДФС), в особі Голови 
Білоуса Ігоря Олеговича, який діє на підставі Положення про Державну 
фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 травня 2014 року № 236, 

Всеукраїнська громадська організація „Асоціація ветеранів 
державної податкової служби України" (далі - Асоціація), в особі голови 
Асоціації Єрмолаєвої Ельвіри Павлівни, яка діє на підставі Статуту Асоціації, 
та 

Всеукраїнська громадська організація „Спілка ветеранів митної 
служби України" (далі - Спілка), в особі голови Спілки Погорєлової Тетяни 
Володимирівни, яка діє на підставі Статуту Спілки, (далі - Сторони) з метою 
реалізації захисту прав та підтримки законних інтересів ветеранів державної 
податкової та митної служб України (далі - ветерани), збереження і 
примноження кращих традицій, що склалися в органах ДФС, уклали цю 
Угоду про таке. 

1. Загальні положення 

1.1. Сторони об'єднують свої зусилля для реалізації завдань, 
спрямованих на забезпечення підготовки майбутніх працівників органів ДФС 
до належного виконання службових обов'язків, дотримання етики 
взаємовідносин та культури поведінки у процесі службової діяльності, 
шляхом використання досвіду ветеранів. 
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1.2. Сторони здійснюють співпрацю, виходячи із загальних завдань 
щодо захисту соціальних прав та інтересів ветеранів, а також наявних 
бюджетних призначень на ці цілі, та діятимуть у межах чинного 
законодавства у напрямі поліпшення їх медичного обслуговування, 
розроблення та реалізації соціально-культурних, оздоровчо-спортивних та 
інших програм. 

1.3. Діяльність Сторін Грунтується на принципах активної соціальної 
політики та тривалої співпраці, максимального використання потенціалу та 
досвіду Сторін. 

1.4. Ця Угода є основою для вирішення питань взаємодії Сторін у 
межах, визначених нею повноважень. 

2. Повноваження ДФС 

ДФС у межах прав та повноважень, наданих чинним законодавством 
України: 

2.1. здійснює інформаційну, методичну та організаційну підтримку 
Асоціації і Спілки, допомагає у реалізації загальнодержавної соціальної 
політики у сфері захисту прав та інтересів ветеранів; 

2.2. за згодою Сторін може залучати на добровільних засадах членів 
Асоціації та Спілки до науково-дослідної та роз'яснювальної роботи, 
публічного обговорення проектів нормативно-правових актів; роботи зі 
школярами та студентами, спрямованої на формування податкової та митної 
культури; проведення профілактичних заходів з громадськістю та інших 
публічних заходів; 

2.3. співпрацює у рамках функціонування музеїв, створених при 
органах ДФС, зокрема щодо поповнення їх відповідними експонатами; 

2.4. розглядає пропозиції щодо відзначення державними та відомчими 
нагородами ветеранів за вагомий внесок у розбудову державної податкової та 
митної служб України, приймає відповідні рішення; 

2.5. у межах наявних можливостей та відповідно до чинного 
законодавства сприяє Асоціації та Спілці у вирішенні питань забезпечення 
необхідними приміщеннями, оргтехнікою, засобами зв'язку; 

2.6. забезпечує розміщення матеріалів Асоціації та Спілки на 
офіційному веб-порталі ДФС та оприлюднення в офіційних друкованих 
засобах масової інформації ДФС для висвітлення їх діяльності; 

2.7. застосовує інші форми взаємодії з Асоціацією та Спілкою, що не 
суперечать чинному законодавству та нормативним документам, які 
регламентують діяльність Сторін. 
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3. Повноваження Асоціації та Спілки 

У рамках Угоди Асоціація та Спілка: 

3.1. спрямовують діяльність на сприяння ветеранам у вирішенні 
соціальних питань, у тому числі шляхом надання адресної та цільової 
матеріальної допомоги. На підставі узагальнення звернень ветеранів 
інформують керівництво ДФС про стан соціального захисту; 

3.2. беруть участь у соціально-психологічній адаптації ветеранів, 
звільнених з органів ДФС за станом здоров'я, а також у зв'язку із 
реорганізацією органу ДФС або скороченням штатної чисельності; 

3.3. сприяють передачі досвіду ветеранів молодому поколінню, зокрема 
шляхом залучення ветеранів до проведення заходів, спрямованих на 
забезпечення професійного становлення та формування у молодих фахівців 
відповідальності за виконання службових обов'язків, дотримання чинного 
законодавства; 

3.4. беруть участь в укомплектуванні фондів музеїв, створених при 
органах ДФС, з метою збереження і поповнення їх відповідними 
експонатами, забезпечення експозиційно-виставкової діяльності, 
екскурсійного, лекційного й консультативного обслуговування відвідувачів, 
а також іншої просвітницької та культурно-масової діяльності; 

3.5. сприяють органам ДФС в організації та проведенні культурно-
масових та спортивно-оздоровчих та просвітницьких заходів, спрямованих на 
формування високої податкової та митної культури у громадян, у тому числі 
майбутніх платників; 

3.6. сприяють вирішенню питань щодо видання книг з історії та 
практики діяльності органів державної податкової та митної служб, 
авторських видань ветеранів. 

4. Зміни та доповнення до Угоди 

4.1. Внесення змін та доповнень до цієї Угоди здійснюється на підставі 
взаємної згоди Сторін та оформлюється у вигляді додаткових угод, які є 
невід'ємною частиною Угоди. 

Ініціатива внесення таких змін та доповнень може належати будь-якій 
зі Сторін, а також може бути результатом спільних узгоджених дій. 

4.2. Питання, пов'язані із тлумаченням та виконанням положень Угоди, 
що можуть виникати між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. 



5. Термін дії Угоди 

5.1. Ця Угода укладається на невизначений термін та набирає чинності 
з моменту підписання Сторонами. 

5.2. Кожна зі Сторін має право розірвати Угоду, повідомивши інші 
Сторони про свій намір у письмовому вигляді не пізніше, ніж за три місяці до 
дня розірвання Угоди. 

Відсутність згоди чи підтвердження отримання пропозиції розірвати 
Угоду не є перешкодою для таких дій. 

Угода складена у трьох примірниках, які мають однакову силу. 

6. Адреса Сторін та їх підписи: 

ДФС: Львівська площа, 8, м. Київ, 04655 
Асоціація: Львівська площа, 8, м. Київ, 04655 
Спілка: вул. Політехнічна, буд.4, м. Київ, 03055 

Голова ВГО „Асоціація 
ветеранів державної податкової 

Голова Д 
сл 

іілоус 

Голова ВГО „Спілка ветеранів 
митної служби України" 

служби України 

Е.П. Єрмолаєва Т.В. Погорєлова 


