
договIр ,{dз
про проведення спiльноi навчаJIьно-виробничоi, практичноi дiяльностi та сприяння у

працевлаштуваннi здобувачiв вищоi освiти

м. Полтава о 2Ь, амаt/КЮ'lЮ2016 р.

Полтавська державна аграрна академiя, ( у пода.llьшому - Академiя), в особi ректора,
професора Аранчiй Ваrrентини Iванiвни, яка дiс на пiдставi Статуту, з одного боку, та
.Щепарташrентом економiчrrого розвитку Полтавськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, (у
подальшому - .Щепартамент), в особi директора Iщенко Iнни Сергiiвни, який дiе на пiдставi
Стат}'гУ з лругоi сторони, що разом iменратимуться ",Щоговiрнi Сторони", керуютIись
принципаNIи взаеморозумiнrrя, спираючись на взаемну зацiкавленiсть у спiвробiтництвi,
домовились про Еаступне:

1. прЕдмЕт договору
.Щоговiрнi сторони, дiючи на ocHoBi принципiв взаемноi зацiкавленостi, piBHoпpaBHocTi й

rrартЕорства, зобов'язуються спiвпрацювати дJIя досягнення спiльноi Еауково-практичноi мети з
ВДосконzrлення виробничоТ дiяльностi i пiдвищення рiвня ocBiTHboi i професiйноi пiдготовки та
перепiдготовки спецiа;riстiв в Академii.

2. ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВА
2.1. Сторони ввакtlють, що основними напрямtln{и спiвробiтництва е:
- сприrшня розвитку Еових фор, iнтеграцii науки, освiти i практики та вдоскоIIалеЕня

науковоi, навчально-науковоi Й науково-технiчноi дiяльностi, пiдвищення рiвня ocBiTHboi i
професiйноi пiдготовки та перепiдготовки здобувачiв вищоi освiти Академii та подt}льшого
працевлаштування випускникiв виходячи з потреби ЩепартаrrлеЕту;

- створення та реалiзацiя ocBiTHix програN{, що вiдповiдають вимог€llчf сrIасного
мiжнародного економi.пrого розвитку, новим досягЕенЕям науки та HoBiTHiM технологiям;

2.2. Жоднi положення цього ,Щоговору не можуть тлуматIитись як обмеження на
спiвробiтництво мiж.Щоговiрними сторонаIчIи у будь-яких iнших сферах дiяльностi.

3. оБов,язки cToPIH
3. 1. Акаdелtiя ЗоБоВ'Я3У€ТъСЯ :

- подати на погодкення .Щепартаьdенту програму виробничоi або навчшrьноi практики, а
також список здобувачiв вищоi освiти, якш( направJuIють напрЕжтику;

- забезпечити здобувачiв вищоi освiти IIавчаJIьно-мотодичними рекомендацiями;
- призначити керiвникull\dи практик ква.пiфiковzlних Еауково-педагогiчних працiвникiв

Академii;
- забезпе.rити дотримання здобувачшли вищоi освiти труловоТ диоциплiни правил

внугрiшнього розпорядку .Щепарта:uенry;
- надавати методичнi рокомендацii, що розробляються в Академii i представJIяють iкгерес

д.тlя спецiалiстiв,Щепартапdенту;
- при потребi напраэляти,Щепартztпdенту випускникiв-спецiа.lliстiв;
- Ее розголошувати використitну конфiденцiйry iнформацiю, про дiяльнiсть,Щепарта.пленту

через свою звiтнiсть, знищення курсових, дипломних робiт тощо у встановленому порядку,
згiдно п.2, cT.2l Закону Украiни <Про iнформацiю>.

3. 2. [епарm(шrенm З ОБ О В'Я3У€ ТЪСЯ :

- IIIJutxoM укJIадення окремих договорiв, приймати здобувачiв вищоi освiти Академii
вiдiбраних Еа навчulльну та виробничу практику;

- забезпечувати ква-пiфiковане керiвництво практикою та створювати необхiднi умови
дJIя проходження здобувачами вищоi освiти практики та практичних зzlнять, не допускЕlючи
BикopисTaннянapoбoтax,непoв'язaниxзпpoгpаil4oюпpzжTики;

- забезпечувати студеIIтаNI умови безпечноТ роботи на робочих мiоцях. Проводити
обов'язковi iнструктажi з охорони працi;

- про Bci порушення трудовоi дисциплiни i внугрiшнього трудового розпорядку
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здобувачiв вищоi освiти повiдомJu(ти в Академiю;
- пiсля закiнчення щ)актики в обов'язковому порядку видати характеристику на

кожЕого црактиканта, в якiй вiдображати якiсть цроходжеЕня прzжтики;
- надавати, за можJIивостi, iнформацiйну та консультативIIу доrrомоry здобувачаI\,I

вищоi освiти та науковцям Академii при пiдготовцi ними кп)сових, дипломних дисертацiйних
та iнпrих наукових робiт за напрямкапrи дiяльностi Щепартапdенту.

- за HzumнocTi вакантних посад працевлаштовувати здобрачiв вищоi освiти Академii.

4. TEPMIH дi договору I порядок Його розIрвАння
4.1. Щей договiр набирае чинностi з моменту його пiдтпас€шЕя сторонЕll\dи i дiе до кЗ1>

грудня 2017 року. .Щоговiр вважаеться продовженим на кожЕиЙ наступниЙ piK, якщо за
мiсяць до закiнчення TepMiHy дii не надiйде заява одriеi iз cTopiH про розiрваЕня договору чи
його перегляд.

4.2.Ilей договiр може буги розiрвttно:
- за згодою,Щоговiрних cTopiH;
- з iнiцiативи однiеi,Щоговiрноi сторони, якщо iнша заявила про настання форс-мажору,

причому немае можJIивостi встаrrовити дату IIрипинення обставин непереборноi сили;
- з iнiцiативи однiеТ iз Щоговiрних cTopiH, якщо iнша ухи.тtяеться вiд виконання умов

договору або неналежЕим чином виконуе своi зобов'язанЕя за цим договором. ,Щоговiр
ввФкаеться розiрваrrим з момеЕту rrисьмового повiдомленЕя про це iншоi сторони. Згода iншоi
стороЕи непотрiбна;

- у зв'язку з реорганiзащiею або лiквйацiею юридичних осiб - cTopiH договору, якщо Ее
визначена особа правонаступник;

- при не досягЕеннi консенсусу у веденнi спiльних сцрав;
- за iнiцiативою однiеi iз .Щоговiрнюr cTopiH у зв'язку iз настанняrл iнuшrх обставин, за

якш( досягнення сгriльноi мети за цим договором стtlло номожJIивим.
4.З" Змiни i доповнення до договору дiйснi за умови укJIадаЕII;I додатковоТ угоди,

пiдписаноТ уповноважеЕими предстЕlвникаNdи cTopiH.
4.4. Жодна зi cTopiH не може rrередавати своТ права та обов'язки за цим договором третiй

cTopoHi без письмовоi згоди другоi сторони.

5. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
5.1. За невикон€}нЕя або неналежно виконанIuI умов цього договору ,Щоговiрнi сторони

несугь вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавотва Украrни.
5.2. ,Щоговiрнi сторони звiльнлоться вiд вiдповiда.тrьцостi за ЕевикоЕапня або ЕенЕIлежне

виконzlння умов цього договору, якщо порушенЕя умов договору ст€}ли наслiдком дii обставин
непереборноi сишл, про якi сторони Ее знали пiд час пiдписання договору i якi могли
вiдвернути допустимими iT засоби.

б.IншI умови' 6.1. ,Щаний договiр складено у двох оригiншlьних примiрникЕlх, по одному для кожноi iз
,. Щоговiрних oTopiH.

6.2. У випадкчж, не передбачеЕих .Щоговором, ,Щоговiрнi сторони керуються чинним
цивiлъним законодавством Украrни.

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

ЮРИДIЧНI АДРЕСИ I ttrДПИСИ CTOPIH:
Полтавська державна аграрна академiя
36000, м. Полтава,

р.р. З |259З|1
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