
угQдА
про спiвпрацю в навчаJIьно-виробничiй та праlсгичнiй дiяльностi

м. Полтава

Полтавська державна аграрна академiя, (у гrодальшому - Академiя), в особi ректора,
професора Аранчiй Валентини Iванiвни, яка дiе на пiдставi Статуту, з одного боку, та
Полтавська обласна рада, (у пода"пьшому - Полтавська ОР), в особi голови Полтавськоi
обласноi ради Бiленького Олександра Юрiйовича, який дiе на пiдставi Закоц Украiни кПро
мiсцеве саN{оврядування в YKpaiHi> вiд 21.05.1997 Jф 280/97-ВР, з другоТ сторони, KoTpi разом
iменуватимуться кЩоговiрнi Сторони), керуючись принципtlп,lи взаеморозумiння, спираючись
на взаемну зацiкавленiсть у спiвробiтництвi, домовились про наступне:

1. прЕдмЕт договору

.Щоговiрнi сторони, дiючи на ocHoBi принципiв взасмноi зацiкавленостi, рiвноправностi й
партнерства, зобов'язуються спiвпрацювати для досягненЕя спiльноТ Еауково-практичноi мети з
вдоскон.}лення виробничоТ дiяльностi i пiдвищення рiвня ocBiTHboT i професiйноi пiдготовки та
перепiдготовки спецiалiстiв в дкадемii.

2. ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВА

2.1. Сторони ввarкають, що основними напрямаI\{и спiвробiтництва е:
* сприяння розвитку нових форм iнтеграцii науки, освiти i практики та вдосконалення

науковоi, навчаJIьно-науковоi й науково-технiчноi дiяльностi, пiдвищення рiвня ocBiTHboT i
професiйноТ пiдготовки та перепiдготовки здобувачiв виrцоi освiти Академii;

- створення та реалiзацiя ocBiTHix програм, що вiдповiдають вимогам суrасного
мiжнародного економiчного розвитку, новим досяп{енням науки та HoBiTHiM технологiям;

2.2. Жоднi положення цього ,Щоговору не можуть тлумачитись як обмеження на
спiвробiтництво мiж.Щоговiрними сторонами у буль-яких iнших сферах дiяльностi.

3. оБовоязки CTOPIH

З.|. AKadelwiя 3оБоВ'Я3У€ТъСЯ:
* подати на погодження Полтавськiй ОР програпrи навчаJIьноТ та виробничоi практики

(комплексноi практики з фаху) для здобувачiв вищоi освiти СВО <Бакалавр) га_тrузi знань
28 кПублiчне управлiння та адмiнiстррання) спецiальностi 281 <Публiчне управлiння та
адмiнiструвttння)) та виробничоi (комплексноi практики з фаху) та переддипломноi практики
для здобувачiв вищоi освiти СВО кМагiстр> гапузi знань 28 <Публiчне управлiння та
адмiнiструваЕня) спецiальностi 281 кГIублiчне управлiння та адмiнiструваrrня>, а також список
здобрачiв вищоi освiти, яких ЕаправлJIють на практику;

- забезпечити здобувачiв вищоТ освiти навчально-методичними рекомендацiями;
- призначити керiвниками практик квалiфiкованих науково-педагогiчних працiвникiв

Академii;
- забезпечити дотриманЕя здобувачами вищоТ освiти труловоТ дисциплiни та праtsил

внутрiшнього розпорядку ПолтавськоТ ОР;
- надавати методичнi рекомендацii, що розробляються в Академiт, i представJuIють

iнTepec для спецiа;riстiв Полтавськоi ОР;
- органiзовувати за домовленiстю проведення спiльних комlнiкативних заходiв;
- брати участь за запрошенЕям у комунiкативних заходах Полтавськоi ОР;
- при потребi н.шравJuIти Полтавськiй ОР випускникiв-спецiа;liстiв;
- не розголошувати використану конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Полтавськоi



2

ОР через свою звiтнiсть, знищеннrI курсових, дипломцих робiт тощо у встtlIIовленому
порядку, згiдно п. 2, ст. 21 Закону Украiни кПро iнформацiю>.

З.2. Полmавська оР 3оБоВ'Я3У€ТъСЯ:

- щляхом укладення окремих договорiв, приймати здобувачiв вищоi освiти Академii
вiдiбраних на навчаJIьну та виробничу практику;

- забезпечувати квалiфiковапе керiвництво практикою та створIовати необхiднi умови
дJu{ проходженця здобувачами вищоi освiти практики та практичних занять, не допускаючи
використання Еа роботах, не пов'язаних з програмою практики;

- забезпечувати студентам умови безпечноi роботи на робочих мiсцях. Проводити
обов'язковi iHcTpyKTaжi з охорони працi;

* про Bci порушоння трудовоi дисциплiни i внутрiщнього трудового розпорядку
здобувачiв вищоi освiти повiдомляти в Академiю;

- гriсля закiнчення практики в обов'язковому порядку видати характеристику на
кожного практиканта, в якiй вiдображати якiсть проходження практики;

- залr{ати до yracTi в навчаннi trосадових осiб Полтавськоi ОР представникiв кафедри
публiчного управлiння та адмiпiстрування;

- запрошувати до y"racTi в комlъiкативних заходах викладачiв кафедри публiчного

управлiння та адмiнiстрування;
- надавати) за можливостi, iнформацiйну та консультативну допомогу здобувачам

вищоi освiти та науковцям Академii при пiдготовцi ними курQових, дипломних дисертацiйних
та iнших наукових робiт за напрямками дiяльностi Полтавськоi ОР;

надавати, за можливостi, допомогу кафедрi публiчного управлiння та
адмiнiструваIIшI в pEIMKtlx реалiзацii спiльних проектiв.

4. TEPMIH дfi договору I порr{док Його розIрвАння

4.1. I]ей договiр набирае чинностi з мOменту його гriдписання сторонаJ\,Iи i дiе до <__>

*Z ГЩtkZOW2року. ,Щоговiр вважаеться цродовжеIIим на кожний наступний piK, якщо за
,Бfii-д" ,uпi"rеЙя TepMiHy дii не надiйде.*rа одцiсi зi cTopiH про розiрвання договору чи
його перегляд.

4.2.Itеiт договiр мояtе бути розiрвано:
- за згодою ,Щоговiрних cTopiH;

- з iнiцiативи однiеi.щоговiрноI сторони, якщо iнша заявила Irро настання форс-мажору,
причому немае можливостi встановити дату припиненнlI обставин непереборноi сили;

- з iнiцiативи однiеi iз ,Щоговiрних cTopiH, якщо iнша ухиляеться вiд виконання умов
договору або нена.rrежним чином викоЕуе своi зобов'язаяня за цим договором. ,Щоговiр
ввaэкаеться розiрваним з моменту письмового повiдомлення про це iншоi сторони. Згода iншоi
сторони непотрiбна;

- у зв'язку з реорганiзацiею або лiквiдацiсю юридичних осiб - cTopiH договору, якщо не
визначена особа правонаступник;

- при не досягненнi консенсусу у веденнi спiльних справ;

- за iнiцiативою однiеi iз ,Щоговiрних cTopiH у зв'язку iз настанням iнших обставин, за
яких досягнення спiльноi мети за цим договором стаIIо неможливим.

4.3. Змiни i доповнення до договору дiйснi за }мови укJIадання додатковоi 1тоди,
пiдписаноi уповноваженими представникаN,Iи cTopiH.

4.4. Жодна зi cTopiH не може передавати cBoi права та обов'язки за цим договором третiй
cTopoHi без письмовоi згоди др}тоi сторони.

5. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH

5.1. За невиконання або ЕенаJIежне виконаЕня умов цього договору .Щоговiрнi сторони



t

з
несутЬ вiдповiда_ПьнiстЬ вiдповiднО до чинноГо зажонодавства Украiни.

5.2. .щоговiрнi сторони звiльнлоться вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне
виконанFIя у]!{ов цього договору, якщо порушення умов договору ст€tли наслiдком дiТ обставин
непереборноi сили, про якi сторони не знали пiд час пiдписання договору i якi могли
вiдвернути допустимими iT засоби.

б.IншI умови

6.1. Щаний договiр складено У Двох оригiнальних примiрникЕlх, по одному для кожноТ iз
.Щоговiрних cTopiH.

6.2. У випадках, не передбачених Щоговором, .Щоговiрнi сторони керуються чинним
цивiльним законодавством Украiни.

6.З. .Щоговiрнi сторони не зобов'яз5поть себе нiякими фiнансовими зобов'язаннями.

ЮРИДИtIНI АДРЕСИ I ПЦПИСИ CTOPIH:

Полтавська державна аграрна академiя
зб
Т,

вул. Г. Сковороди, 1/З
,2з7

Аранчiй

Полтавська обласна рада
З600, м. Полтава, вул. Соборностi, 45
Тел. /0532l 56-29-
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