
договIр
про проведешня спiльноi навчалъно*виробничоiо пр*rсгичноi дiяльносfi та сшрпяЕня у

працевлашryваннi здобувачiв вищоf освiти

м. По;l,r,ава < ,qJ> &)g 2а]r'| р.

По.птавська державна аграрна академiя. (}, подалыrтом\i - Дкадемiя). в особi ректора"
професора Аранчiй Ва;lентини Iванiвни, яка дiе на пiдставi Статуту, з одного боку, та
Полтавська обласна державна адмiнiстрачiя, (у подшIьшOму - Полтавська ОДА), в особi
заступнLrка голоtslt , rtepiBHltrta апарату обласцоi дерiкавноi адл,riнiстрацiТ Бiлоtсiнь lчtиколli
Iвановича, який дiс на пИставi Закону УкраЪи кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ Ns 58б-
ХIV вiд 9 квiтня 1999 року з другоi сторони, KoTpi разом iменуватим}"ться <,Щоговiрнi
Стоlюния, керуючисъ ltриrtциrrами взаt,мuрuзумiння, спираючись fiа tsза€мну зацiкав.ltенiсrъ у
спiвробiтництвi, домовились про наступне:

l. прЕдмЕт дOгOвOру

/{оговiпнi сторони. лirочи на ocнclBi принтrипiв взасмноТ зацiкавленостi, piBHoпpaBHocTi й
партнерства, зобов'язуються спiвпрацювати для досяtчення спiльноi на}ково-практичноТ мети з

вдOскоЕалення виробничоi дiяпьностi i пiдвиrцентля рiвня ocBiTHboi i професiйноТ пiдготовки та
гrерепiдготtrвки crreцia:ricTiB в Академii.

2. ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВА

2.1. Сторони ввilк:lють, що основними н;шрямалли спiвробiтництва е:
.- сприfi{Ея розвитку I1ових форм iнтеграт{iТ науки, освiти i практики та вдосконаJIеннJ{

на}ковоi. навчалъно-науковоi й науково-техвiчноТ дiяrьпостi, пlдвиrцення рiвня ooBiTHboT i
професiйноi шiдготовки та перепiдготовки здобувачiв вищоi освiти Академii та подt}Jьшого
працевлаштуваннr{ виrryскяикiв вихомчи з потреби Полтавськоi О,.ЩА;

g.Iворе}rrIя та реадiзацiя osBjц{ix црогра]\4, що вjдповiдаютъ в}Iмота}д Qуча.с_яого
мiжнародного екоЕомi.*rого розвитку, Еовим досягЕеЕням науки та HoBiTHiM технологiяп,r.

2.2. Жомi положення цього !оговору не можугь тлумачитись як обмеження на
спiвробiтн}Iцтво мiж,Щоговiрними сторонами у будъ-яких iнших сферах дiяiьuостi.

з. оБов,язкр{ стор[н

З .|. Акаdемiя ЗоБоВ'ЯЗУ€ТъСЯ :

* подати на погодження ПолтавськоТ ОЩА програми навчальноТ та виробничоi тlрактики
(комплrексtrоi rrраrгики :з фаху) л;iя злобува,лiв влrщоi осgi,ги СВО <Бака;rаЕр)) гыrузi з}tаiiъ
28 кПублiчне управлiння та адмiнiструвr}IrЕя} спецiальностi 281 кПублiчне управлiння та
адмiнiструваЕня>) та виробничоТ (комrшексноТ практики з фаху) та переддипломноi практики
лul здобувачiв вищtrt <rовi,ги СВО K&{aгic,rp> гаrrtузi знакь 28 <<Публiчне уrrрав.гtiння та
адмiнiстрування) спецiа-гlьностi 281 <Публiчне ушравлiння та адмiнiстрування), а також список
здобувачiв вищоi освiтио яких ЕаправJuIють на rrрактику;

* забезпечити здобувачiв вищоТ освiти навчально-методичними рекомендацiями;
- призначити керiвниками прЕlктик кваrriфiкованих на}кOво-педагогiчних працiвникiв

АкалемiТ:
* забезпеtIити дотримання здобувачами вищоi освiти трудовоi дисциплiни та правил

вrrутрiшнього розпоряду Полтавськоi ОДА;
* нацавати метOдичнi рекомендацii. тцо розроб,пяються в Акалемii, i представляютъ

iнTepec для спецiалiстiв ПолтавськоТ ОДА;
- органiзовувати за домовленiотю проведеннrI спiльних KoMlTriKaTиBHиx заходiв;
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брати )часть за заrrрошенням у комунiкативних заходах Полтавськоi ОДА;
- при потребi направляти Полтавськiй О,ЩА виtlускникiв-спецiалiотiв ;

- не розголошувати використану конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Полтавськоi
ОЩА через свою звiтнiсть, знищення кл)сових, дипломних робiт тощо у встановленому
порядку, згiдно п,2, ст.2| Закону Украiни кПро iнформацiю>.

З.2. Полmавськоi ОДА 3ОБОВ'ЯЗУ€ТЪСЯ :

* шляхом укJIадення окремих договорiв, приймати здобувачiв вищоi освiти Академii
вiдiбраних на навчальну та виробничу lrрактику;

- забезпечувати квалiфiковане керiвництво rrрактикою та створювати необхiднi умови
дJuI IIроходження здобувачами вищоi освiти практики та практиIIних занять, не допускаючи
використання на роботах, не пов'язаних з програ]\4ою практики;

- забезпечувати студентtlп,{ умови безпечноТ роботи на робочих мiсцях. Проводити
обов'язковi iнстр5,ктажi з охорони працi;

- про Bci порушеЕЕя трудовоТ дисциплiни i внугрiшнього трудового розпорядку
здобувачiв вищоi освiти повiдомляти в Академiю;

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

- залrIати в разi необхiдностi до участi в навчаннi посадових осiб Полтавськоi ОЩА
IIредставникiв кафедри публiчного управлiння та адмiнiстрування;

- заrтрошувати в разi необхiдностi до yracTi в комунiкативних заходах викладачiв
каф едри публiчного управлiння та адмiнiстрування;

- надавати, за можJIивостi, iнформацiйну та коЕсультативну допомогу здобlъачам
вищоi освiти та науковцям АкадемiТ при пiдготовцi ними к}т)сових, дипломЕих дисертацiйних
та iнших наукових робiт за напрямками дiяльностi Полтавськоi ОДА;

надавати, за можливостi, допомогу кафедрi публiчного 1тtравлiння та
адмiнiстрування в рамках реалiзацii спiльних проектiв;

- здiйснювати iнформацiйну пiдтриллку спiльноi науково - практичноТ дiяльностi в
засобах MacoBoi iнформацii;

- готувати науково - практичнi матерiали до публiкацii у спiльних наукових виданнях i
колективних монографiях;

- за HffIBHocTi вакантних посад працевлаштовувати здобувачiв вищоi освiти Академii.

4. TEPMIH ДIi ДОГОВОРУ I ПОРЯДОК ЙОГО РОЗIРВАННЯ

4,1. Щей договiр набирае чинностi з момеIIту його пiдписаншI сторонами i дiе до <__>
03.02 20Xt/ року. Щоговiр вважаеться продовженим на кожний наступний piK, якщо за
мiсяць до закiнчення TepMiHy дiТ не надiйде заява однiеi iз cTopiH rrро розiрвання договору чи
його перегляд.

4,2. Ifей,договiр може бути розiрвано:
- за згодою ,Щоговiрних cTopiH;

- з iнiцiативи однiеi ЩоговiрноТ сторони, якщо iнша заявила про настання фсрс-
мажору, причому немае можливостi встановити дату IIритrинення обставин непереборноi сили;

- з iнiцiативи однiеi iз ,,Щоговiрних cTopiH, якщо iнша у<илясться вiд виконання умов
договору або неналежним чином виконуе своi зобов'язання за цим договором. ,Щоговiр
вважаеться розiрваним з моменту письмового повiдомлення про це iншоi сторони. Згода iншоi
сторони непотрiбна;

- у зв'язку з реорга:liзацiею або лiквiдацiею юридичних осiб - cTopiH договору, якщо
не визначена особа правонаступник;

- при не досягненнi консенсусу у веденнi спiльних сrrрав;

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

4.3. Змiни i доповнення до договору дiйснi за умови укладання додатковоТ угоди,
пiдписаноi уповноваженими представниками cTopiH.
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4.4" Жодна зi cTopiH не може передавати cBoi права та обов'язки за цим
договором третiй cTopoнi без письмовоi згоди другоТ сторони.

5. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЪ CTOPIH

5.1. За IIевиконання або HeHaJIeжHe викоЕання умов цьог0 договору fiоговiрнi сторони
нес}ть вiдшовiда,чьнiсть вiдповiдно до чинЕого зtlконодавства УкраТни.

5.2. ,Щоговiрнi стоIюни звiльнлоться вiд вiдповiдалъностi за н9виконання або
неналежне BиKoHaHHl{ уI!{оR цього логоRору, якщо rrоруIlrенЕя }4йов договору стали наслiдком
дii обставин непереборноi сили, про якi сторони не зкали пiд час пiдписання договору i якi
могли вiдверrтри допустимими ii засоби.

6. IHшI умови

6,1. Ланий логовiр склалепо у двох оригiнальних примiрниках" по олному для кожноТ
iз,Щоговiрних cTopiH.

6.2. У випадках, не передбачених Щоговором, ffоговiрнi сторони керуються чинним
цивi "цьним законодавстRоN{ УкраiЪи,

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

ЮНЦШ[ЧШ ДШýСИ Х ЩШIИСИ CTOPIH:
Поrrгавсьrrа дср]кашха 8цррýа алсадемiя Поrrrавська обласна дqр}каЕна qдлiЕiстрацiя
3б000, м. ГIоятавео вуя. Г" Скавор*дg, 1/З З6000, м.I[оsrтава, вуд. CoбapHocTi,45
Телефакс 1053 Тел.l05З2l
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