
"ъ, ДОГОВIР /,ry
про проведення спiльноi навчально-виробничоi; практичноi дiяльноСТi Та

сприяння у працевлаштуваннi здобувачiв вищоТ освiти

м. Полтава

Полтавська державна аграрна академiя, ( у подальшому - Академiя), В ОСОбi

ректора, професора Аранчiй Валентини Iванiвни, яка дiс на пiдставi СтаТУТУ, З

одного боку, та Щепартамент iнформацiйноТ дiяльностi та комУнiКаuiЙ З

громадськiстю Полтавськоi обласноТ державноТ адмiнiстраuiТ, (у ПоД€tЛЬШОМУ -
Щепартамент), в особi директора Пилипенко BiKTopii МIиколаТвни, ЯкИЙ ДiС На

пiдставi Закону УкраIни пПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ> з лругоТ сторони,

що разом iменуватимуться <fiог,овiрнi Сторони>, керуючись принцИПаМИ

взасморозумiння, спираючись на взасмну зацiкавленiсть у спiвробiТНИЦТвi,

домовились про таке:

1. прЕдмЕт договору
Щоговiрнi сторонио дiючи на ocHoBi принципiв взасмноТ зацiкавленостi,

рiвноправностi й партнерства, зобов'язуються спiвпрацювати для досягненНя

спiльноТ науково-практичноi мети з удоскон€uIення виробничоТ дiяльнОСТi i

пiдвищення рiвня ocBiTHboT i професiйноi гliдготовки та перепiдгОТОВкИ

спецiалiстiв в АкадемiТ у гыrузi iнформаuiйноТ полi,гики та комУнiКаШiЙ З ] "''

громадськiстю.

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

сприяння розвитку нових форм iнтеграцiТ науки, освiти i практИКИ Та

вдосконаJIення HayKoBoi, навч€}JIьно-науковоТ й науково-технiчноi дiяльнОСТi,

шiдвиrцення рiвня ocBiTHboi i професiйноi пiдготовки здобувачiв виЩоТ ОСвiТИ

ДкадемiТ та подальшого працевлаштування випускникiв виходяЧи З пОтРебИ

Щепартаменту,

3. IIPABA тА оБов,язки доt,овIрних с,tорIн
3.1. /{ozoBipHi Спtоронu в мuлtuх dii цьоzо dozoBopy,|l0юиlлl прttво:

- вести спiльну дiяльнiсть в розробцi та впровадженнi HoBiTtlix технологiй,

завершених i перспективних проектiв, рекомендацiй, спряМоВаЦИХ На

вдосконЕLлення фор, i методiв дiяльностi у сферi iшформачiйноi полiтики та

комунiкацiй з громадськiстю;
- використовувати науково-технiчну продукцiю, технологii, управлiнqьКi

моделi, що наJIежать Щоговiрним Сторонам, на договiрних або безОпЛаТНИХ

засадах;
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- укладати окрем1 угоди на взаемовигlднlи ocнoBl з надання науково-
методичних, iнформацiйно-консультацiйних, органiзацiйних та iнших посJIуг,

спрямованих на пiдвищення квалiфiкацiТ викладачiв АкадемiТ, розвитку його
ocBiTHboT бази, наближення ocBiTHboi програми пiДготовки спецiалiстiв до
сучасних суспiльних потреб ;

- мати iншi права, не перелiченi в договорi, але TaKi, що випливають з його
i не суперечать чинному законодавству УкраТни.

3. 2. А каdемiя зо бо в' язу еmься :

- подати на погодження lепартаменту tIрограму практики, а також список
здобувачiв вищоТ освiти, яких направляють на практику;

- забезпечити здобувачiв вищоТ освiти навчыIьно-методичними

рекомендацiями;
- призначити керiвниками практик квалiфiкованих науково-педагогiчних

працiвникiв Академii;
- забезпечити дотримання здобувачами вищоI освiти трудовоi дисциплiни

правил внутрiшнього розпорядку Щепартаменту;
- надавати методичнi рекомендацiТ, що розробляються в АкадемiТ i

представляють iHTepec для спецiалiстiв fiепартаменту;
- не розголошувати використану конфiденцiйну iнформачiю, про дiяльнiсть

Щепартаменту через свою звiтнiсть, знищення курсових, квалiфiкаuiйних робiт
(проектiв) тощо у встановленому порядку, згiдно п.2, cT.2l Закону УкраТни оПро
tнформаutю>.

3. 2. f, епарmаменm з о бо в' язу еmь ся :

- шляхом укладення окремих договорiв, гrриймати здобувачiв вищоТ освiти
АкадемiТ направлених на навчаJIьну, виробничу, науково-дослiдну та

переддипломну практику;
- забезпечувати квалiфiковане керiвництво практикою та створювати

необхiднi умови для проходження здобувачами вищоТ освiти практики, не

допускаючи використання на роботах, не пов'язаних з програмою практики;
- забезпечувати здобувачам вищоi освiти умови безпечноТ роботи на

робочих мiсцях, проводити обов'язковi iнструктажi з охорони працi;

- про Bci порушення труловоТ дисциплiни i внутрiшнього трудового

розпорядку здобувачiв вищоi освiти повiдомляти в Академiю;
- пiсля закiнчення практики видати характеристику на кожного

практиканта, в якiй вiдображати якiсть проходження практики;
надавати, за можливостi, iнформацiйну та консультативну допомогу

здобувачам вищоТ освiти та науковцям АкадемiТ при пiдготовцi ними курсових,
квалiфiкацiйних та iнших наукових робiт (проектiв) за напрямами дiяльностi
Щепартаменту.



- за LIаявносl,i вакантних IIосад ПРаЦеВJiаItlтовуваl,и з/lобуваI-IiI] виll1оТ освir,и

r.КаДеМiТ

4.ТЕРМIнДiДогоВоРУIШоРяДокЙогоРоЗIРВАння
4.1. IfеЙ договiР набираС чинностi з моменТу його пiдписання сторонами i дiс

до (-l5) березня 2о22 року. Щоговiр вважасться продовженим на кожний

наступний pik, якщо за мiсяць до закiнчення TepMiHy дii не надiйде заява однiст iз

cTopiH про розiрвання договору чи його перегJIяд,

+.Z. Цей договiр може бути розiрвано:

- за згодою .Ц,оговiрних cTopiH; 
вила про настання

- з iнiцiативи однiсi /{оговiрноТ сторони, якIцо lнша зая

форс-мажору, причому немас можливостi встановити лату припинення обставин

непереборнот сили, , Пп.ппiпних с, ха ухилясться вiд
- З iнiцiативи однiсТ iз ,Ц,оговiрних cTopiH, якшIо lHI

виконання умов договору або неналежним чином виконус свот зобов'язання за

цим договором. !,оговiр вважаеться розiрваним з моме.нту письмового

гtовiДомленняПроцеiншоiсТорони.ЗгоДаiншоiсТоронинепотрiбна;
.Узв,язкУЗреорганi.uцi.оаболiквiдацiсюЮриДиЧнихосiб*сторiн

договору, якщо не визначена особа правонаступник;

-tlринеДосЯГненнiконсеНсУсУУВеДеннiспiльнихсПраВ;
- за iнiцiативою однiст iз Лъ.ьвiрних,cTopiH у зв'язку iз настанням iнших

обставин, за яких досягнення спiльноТ мети за цим договором стыIо неможливим,

4.3. змiни i доповнення до доt,овору лiйсrлi за умови укладання додатковот

угоди, пiдписаноТ уповноваженими гlредставниками cTopiH,

4.4. Жодна зi cTopiH не може шередавати своi права та обов'язки за циМ

ДоГоВоромтретiйсторонiбезгrисьмовоiзгоДидрУгоТсТоронИ.

5. вIдповliдльнIсть cToPIH

5.1.ЗаНеВиконанняабоненаJIеЖнеВиконанняУМоВЦЬоГоДоГоВорУ
!,оговiрнi сторони несутъ вiдповiдальнiстъ вiдповiдно до чинного законодавства

УкраТни' 
,_:^"; ^Tлln^LIT, Ql вiдповiдальностi за невиконання або

5.2. Щоговiрнi сторони звiльняються вlд

ненаЛеЖFlеВИкоНанНяУМоВЦЬоГоДоГоВору'ЯкlцоПоруШеl{няУМOВДоГоВорУ

стали наслiдком дiТ обставин непереборноТ сили, про якi сторони не знали пiд час

пiДписанrlяДоГоВорУiякiМоГЛивiдвернУтИДоПУсТИМИМИТiзасоби.

б. IншI умови
6.1. Даний договiр складено У двох оригiнальних примiрниках, по одному

для кожноi iз Щоговiрних cTopiH, i.ляil.
6.2. у випадках, не передбачених щоговором, ,щоговiрнi сторони керуються

чинним цивiльним законодавством УкраТни,



_ 6.3. f,Оговiрнi сторони не зобов'язують себе нiякими фiнансовими
зобов'язаннями.

б.4. Жоднi положення цього Щоговору не можуть тлумачитись як обмеження
На СПiвробiтництво мiж Щоговiрними сторонами у будь-яких iнших сферах
дiяльностi.

ЮРИЛtЧНI АДРЕСИ I ПЦПИСИ CTOPIH:
Полтавська державна аграрна академiя fierrapTaMeHT iнформачiйноТ

3б000, м. Полтаваl щiяльностi та комунiкацiЙ з
вул, Г' Сковороди, 1/3 гплtrлq -..-iл-л Тlл--о-л. ,rлТ лА--л,,л]'
Кол €!Рпоу 0049з014 громадськiстю ПолтавськоТ обласноi

Телефакс 05з2-500*2з7 державноi адмiнiстраuii
360l4, м. Полтава, вул. Соборностi, 45,
тел./фако (+3805322) 2-90-8l, факс
(+3805з2) 56-57 -зз, (+380532) 5б-95_07
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