
договIр ,8z
про спiвробiтництво, органiзацiю взасмовiдносин

та забезпечення проходження практики здобувачами вищоi освiти

м. Поlпава ,rЙ, /а/rВ'2//2п2O{р.

Полтавська державна аграрна академiя, надалi ." ;;;*";; особi

ректора, професора Аранчiй Валентини Iванiвни, яка дiе на пiдставi Статуту, з одного
боку, та ПП кБiлоцерrсiвська агропромислова груIIа)), нада-пi кПiдприемство)), в особi
генерального директора Кордубан Оксани Анатолiiвни, що дiе на пiдставi Статуrу з

другого боку, разом iменуватимуться Сторони, уклали даний договiр про
спiвробiтництво, органiзацiю взаемовiдносин та забезпечення проходх(ення практики
здобувачами вищоi освiти (надалi - к,Щоговiр>) про наступне:

1. прЕдмЕт доI,овору
1.1. Предметом даного,Щоговору с спiвробiтництво мiж Сторопами в напрямах, що

визначаються }мовами цього ,Щоговору та додатковими угодаN[и, для сприяння розвитку
освiти i науки в регiонi, реалiзацii HayкoBo-ocBiTHix програ"N{ i проектiво змiцнення
матерiально-технiчноi бази CTopiH, i на цiй ocнoBi найбiльш повного, задоволення i1
потреб у вирiшеннi задач ocBiTHboi дiяльностi.

1,2. Пiд спiвробiтництвом за даним ,Щоговором Сторони розlмiлоть розробку,
вIlровадження сучасних форм i методiв навчан}Iя, сприянпя практичному здiйсненню
мiжнародних, заг€Lпьнодержавних i регiоЕ€lльних прогрilм, спрямованих на полiпшення
науково-освiтнього середовища в агропродовольчiй сферi, проведення науково-
практичних конференецiй та iнших аналогiчних заходiв, спiльнi дiТ по пiдготовцi,
переlliдготовцi та шiдвищенню квалiфiкацii кадрiв} проведення в iHTepqcax CTopiH виданFIя

та розповоюдження навчiulьно-методичноТ документацii, iншi заходи в рамках дiючого
законодавства, взасмовигiднi Сторонам i спрямованi на ефективне виконанЕя ними своiх

функцiй.

2. ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВА
2.1. Сторони вважають, що основними напрямами спiвробiтництва е:

- регулярний обмiн наявною в розпорядженнi CTopirl iнформацiеIо, що стосусться
аспектiв взаемного спiвробiтництва у сферi освiти i HayKlr;

- проведоIIня сrriльних консультацiй, реалiзацiя наукоtsо-дослiдних проеtстiв i
розробок з актуальних проблем економiчного та суспiлыIого lttиття краitrи у сферi освiти i
науки, агропродовольчiй сферi;

- органiзаuiя та забезпечення проходжепня на безопдатнiй ocrroBi rrрактик
здобувачами вищоi ocBiTlI Академii;

- прийняття yTacTi у спiльних проектах з питань освiти, дiяльностi в
агропродовольчiрi сферi, коIIкурсах та iнших формах залrIених паlкових iнвестицiй;

- участь в органiзацiТ та проведеннi наукових, науково-практичних i науково-
методичних конференцiй, симпозiумiв, конгреоiв, ceMiнapiB та iнших наукових заходiв;

- участь в розробцi та впровадженнi нових навчальних KypciB, програм, обшriн
навчально-методичними матерiалаruи, бiблiографiчною й довiдковою лiтературою.

2.З. KoHKpeTHi форми та розмiри pecypciB CTopiH, якi залl^rаються до участi у
здiйсненнi спiльних проектiв, б.чдуть визначатися окремими договорами CTopiH.

2.4. ,Щоговiр перелбачае за домовленiстю CTopirr можливiсть укладення також
конкретних договорiв (на надання ocBiTнix послуг, про спiльну дiяльгriсть, тощо).



3. оБов,язки CTOPIH
3.1 Академiя зобов'язу€ться :

- надавати наявну у розпорядrкеннi Акадепlii наукову iнформачiю rцодо ycix
аспектiв спiльного iHTepecy. проводити спiльнi консультацii, науково-практичнi семiнари.
конференцiТ, майстер-класи та iншi HayKoBi заходи;

- пОДаТи на погодження Пiдприсмства програму практики здобувачiв вищоТ
ОСвiти, а також список здобувачiв вищоi освiти, яких направляють на практику;

Призначити керiвниками практик квалiфiкованих науково-педагогiчних
працiвникiв Академii;

- Забезпечити дотримання здобувачами виrцоi освiти трудовоi дисциплiни i
правил внуr,рirпнього розпорядку Пiдприсмства;

СПРияТи Пiдприсмству в проведеннi, обl,мовлених цим !оговороlt (чlr
додатковими договорами) заходiв iз здобувачами вищоi освiти Академii;

- не розголошувати використану конфiденчiйну, iнформачiю, про дiя,-tьнiсть
Пiдприсмства через свою звiтнiсть (згiдно п.2, ст.21Закону Украiни <Про iнфорr,rацiю>).

З.2. ЦiлпррiсýiстБо зобов'язусться:
* наДавати наявну у розпоряджеrtнi Пiдприемства наукову iнформацiю rцодо ycix

аспектiв спiльного iHTepecy, проводити спiльнi Koнcy_rlbTauii. науково-практLlчнi certiHapll.
конференцii, майстер-класи та iншi HayKoBi заходи;

- шляхом укладення окремих договорiв, приймати злобувачiв вищоТ освiти
Академii на практику;

* Забезпечувати квалiфiковане керiвництво практикою, створювати необхiднi
УМОВи для проходження здобувачами вищоТ освiти практики, не допускаючи
використання на роботах, не пов'язаних з програмою практики.

- забезпечувати здобувачам вишоТ освiти умови безпечноi роботи на робочих
мiсцях, проводити обов'язковi iнотilуктажi з охорони праlri;

- ПРо Bci порушення труловоi дисциплiни i внутрiшнього трудового розпорядку
здобувачами вищоi освiти повiдомляти в Академiю;

- пiсля закiнчення практики в обов'язковому порядку видавати характеристикч на
ко>ttного практиканта, в якiй вiлображати якiсть проходження rтрактики.

- НаДаВаТи, За N,{оЖливостi, iнформацiЙну та консультативну допомогу здобувачам
вИщоТ освiти в АкадемiТ при пiдготовцi ними курсових, квалiфiкачiйних та iнших
наукових робiт (проектiв) за напрямками дiяльностi Пiдприемства.

4. TEPMIH Лi ДОГОВОРУ I ПОРЯДОК ЙОГО РОЗIРВАННrI
4.1. ,Щоговiр набирас чинностi з N{oMeHTy його пiдписа}Iня Сторонами i дiс до

01 xtoBTH..r 2С2.4 року. {оговiр вэаяtа€тLся хрсдоЕжзIII1},{ пе iio>llIllrй неступнlli.i piic, яlспiо
за мiсяць до закiнчення TepMiHy дii не надiйде заява однiсi iз CropiH про розiрвання
.Ilоговору чи його перегляд.

4.2, !оговiр може бути розiрвано:
- за згодою CTopiH;
* з iнiцiативи однiсi iз CTopiH, якщо iнша заявила про настання форс-мажору,

причому нема€ можливостi встановити дату припинення обставин непереборlrоi сили;
з iнiцiативи однiсi iз CTopiH, якщо iнша ухиляеться вiд виконання або

ненаJIеIIниN,I чином виконуе своi зобов'язання за цим .Щоговором. !оговiр вважасться

розiрваним з моменту повiдомлення про це iншiй CTopoHi, i згода iншоi Сторони
непотрiбна;

* у зв'язку з реорганiзацiею або лiквiдацiею юридичних осiб - CTopiH !оговору.
якtцо не визначена особа правонаступник;

- при не досягненнi KorrceHcycy у веденнi спiльних справ;
* за iнiцiативою однiеi iз CTopiH, у зв'язку iз настанням iнших обставин, за яких



\

досягнення сIIiльноi мети за цим Договоро]\I стаJIо немо}кливим.
4.З, ЗМiНИ i доповнення до ffоговору дiйснi за умови укладання лолаткового

договору.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
5.1. За нОВиконання або неналежне виконання умов ,Щоговору Сторони несуть

вiдповiда-пьнiсть вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
5.2. Сторони звiльнлоться вiд вiдповiдальностi за невиконанЕя або неналежне

виконаннЯ умов цьоГо,,ЩоговоРу, якщО це стало наслiдком дii обставин непереборноi сили,
прО якi Сторони н9 знаJIи пiд час пiдписання Щоговору i якi могли вiдвернути
допустимими ii засоби.

5.3. У разi виникнення спiрних ситуацiй та не врегулювання спорiв мiж Сторонами
шJUIхоМ переговорiв, СторонИ вирiшуютЬ спорИ В судовомУ порядку згiдно до
законодавства УкраТни.

6. IншI умови
5.1. !оговiр складено у двох оригiна,тьних примiрниках, по одному для кожноТ iз

CTopiH, якi мають однакову юридичну силу.
5.2. У випадках, не передбачених.Щоговором, Сторони керуються чинним

законодавством Украiни.
5.З. {огоВiр не переДбачае жодниХ фiнансовИх зобов'язань для CTopiH.

7. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ I ШДПИСИ CTOPIH

в},л.

Код
, |lз

кАкадемiя>
IIолтавська державна аграрна академiя
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Ве-цикобагачанський р-н,
с. Бiлоцеркiвка,
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Кол СЩРПОУ 1З961З62
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