ДОГОВІР
про співпрацю
між Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України та
Ізмаїльським державним гуманітарним університетом
м. Київ
«£» червня 2021 року
Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», в особі ректора
Кириченка Миколи Олексійовича який діє на підставі Статуту, з одного боку (далі
Сторона - 1), та Ізмаїльський державний гуманітарний університет в особі ректора
Кічука Ярослава Валерійовича, з іншого боку, (далі Сторона - 2), які діють на підставі
Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Статуту, уклали даний Договір
про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1.1. Сторони зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для
досягнення, у відповідності з цим Договором, певної мети, що не суперечить законові.
1.2. Спільна діяльність за цим Договором здійснюється без об'єднання вкладів
Сторін у вигляді грошових коштів, іншого майна.
1.3. За цим Договором допускається об'єднання вкладів Сторін у вигляді
професійних та інших знань, навичок та вмінь, а також ділової репутації та ділових
зв'язків.
1.4. Метою цього договору є реалізація спільних програм щодо:
- проходження практик здобувачами вищої освіти Сторони - 1 на матеріальнотехнічній базі Сторони - 2 і навпаки;
- розповсюдження інформативних матеріалів Сторони - 1 Стороною - 2 і навпаки,
на умовах цього Договору;
- розробки здобувачами вищої освіти проектів, пропозицій, спрямованих на
покращення діяльності Сторони - 2;
- надання матеріалів Стороною - 2 для написання здобувачами вищої освіти та
викладачами Сторони - 1 наукових робіт;
- підтримки та участі Сторони - 2 у публічних заходах, організованих Стороною 1, проведення спільних кампаній з соціальної реклами, виступів і публікацій у ЗМІ та
інших акцій, спрямованих на популяризацію Сторони - 1 і Сторони - 2.
1.5. Реалізація спільних програм, зазначених в пункті 1.4. цього Договору,
відбувається на основі додаткових угод або письмових заяв.
2. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:
2.1. Для досягнення мети за цим Договором Сторони зобов'язуються:
2.1.1. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що
становлять взаємний інтерес Сторін;
2.1.2. Періодично проводити спільні консультації із погодженої тематики для
обговорення питань спільної діяльності;
2.1.3. Виконувати інші зобов'язання, передбачені цим Договором і законодавством
України.
3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ - 1
3.1. Сторона - 1 за цим Договором зобов'язується:
3.1.1. здійснити вклад у спільну діяльність у порядку і розмірах, встановлених п.
6.1. цього Договору;
3.1.2. приймати для проходження практики здобувачів вищої освіти Сторони -2,
забезпечувати їм необхідні умови та надавати матеріали на основі договору між
Стороною - 2 і Стороною - 1, де вказується тематична спрямованість, мета, програма
практики, результат, кількість здобувачів вищої освіти, тривалість практики;

3.1.4. створювати умови для проведення спільних семінарів, круглих столів, акцій
та інших заходів, спрямованих на популяризацію Сторони - 2 та Сторони - 1;
3.1.5. на запит іншої Сторони надавати протягом 10 (десяти) днів інформацію про
хід виконання спільної діяльності за попередній місяць.
4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ - 2
4.1. Сторона - 2 за цим Договором зобов'язується:
4.1.1. здійснити вклад в спільну діяльність в порядку і розмірах, установлених п.
6.2. цього Договору;
4.1.2. надсилати в Сторону - 1 для проходження практики лише тих здобувачів
вищої освіти, які зарекомендували себе з найкращої сторони у навчанні;
3.1.3. за замовленням проводити відбір найкращих випускників для подальшого
працевлаштування в Стороні - 2;
4.1.3. за взаємною домовленістю забезпечувати працевлаштування найкращих
здобувачів вищої освіти Сторони - 1 в Стороні - 2, кандидатури яких було відібрано
Сторонами;
4.1.4. створювати умови для проведення спільних семінарів, круглих столів, акцій
та інших заходів, спрямованих на популяризацію Сторони - 2 та Сторони - 1;
4.1.5. на запит іншої Сторони надавати протягом 10 (десяти) днів інформацію про
хід виконання спільної діяльності за попередній місяць.
5. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ:
5.1. Ведення спільних справ за цим договором здійснюється Сторонами за їх
спільною згодою.
5.2. Сторони мають право залучати для фактичної реалізації спільних програм
третіх осіб.
6. ВКЛАДИ СТОРІН:
6.1. Вклад Сторони - 1 в спільну діяльність здійснюється в такій формі:
1) професійних, наукових та інших знань, навичок та вмінь;
2) ділової репутації та ділових зв'язків.
Частка Сторони - 1 в спільній діяльності становить 50 відсотків.
6.2. Вклад Сторони - 2 в спільну діяльність здійснюється в такій формі:
1) професійних та інших знань, навичок та вмінь;
2) ділової репутації та ділових зв'язків.
Частка Сторони - 2 в спільній діяльності становить 50 відсотків.
7. МАЙНО СТОРІН:
7.1. Майно створене кожною Стороною договору становить їхню особисту власність.
7.1.1. Використання майна вказаного в п. 7.1, здійснюється сторонами за їх
загальною згодою, а при недосягненні згоди - у порядку, встановленому законодавством.
8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ:
8.1. Цей Договір припиняється у наступних випадках:
закінченням строку;
за згодою сторін;
у разі, якщо досягнення поставленої мети стало неможливим;
з підстав, передбачених законодавством України.
9. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ:
9.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.
9.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з
обов'язковим складанням письмового документа.
9.3. У випадку виникнення правовідносин, що не врегульовані цим Договором,
Сторони керуються чинним законодавством України.
9.4. Сторона - 1 проводить моніторинг навчання тих здобувачів вищої освіти, яких
може бути рекомендовано як потенційних кандидатів на працевлаштування.

9.5. За взаємною згодою Сторона - 2 та Сторона - 1 мають рівні права на
розповсюдження соціальної реклами та інформації (серед студентів та персоналу) про
спільну діяльність на території Сторін.
9.6. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співпрацю
тільки до формального дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, а
підтримувати ділові контакти і вжити всіх необхідних заходів для забезпечення
ефективності та розвитку їх зв'язків і досягнення спільної мети.
9.7.
Сторони несуть відповідальність за невиконання умов Договору, згідно із
чинним законодавством України.
Відповідальні особи за реалізацію договору:
від Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України: директор Кириченко Микола
Олексійович;
від Ізмаїльського державного гуманітарного університету в особі ректора Кічука
Ярослава Валерійовича;
9.8.
Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до
3 1 грудня 2024 р.
10. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН:
СТОРОНА - 1 Державний заклад вищої СТОРОНА - 2 Ізмаїльський державний
освіти «Університет менеджменту освіти» гуманітарний університет,
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,
52 а, Тел.: +380 44 481 38 00,
ікс : +380 44 484 10 96
ю@икг.пе(

68610, Ізмаїл, Одеська область
вул. Рєпіна, 12, (04841)9-76-07,
(094)9989607,(068) 0313992
е-таіі: У5Шріс1аи@етаі1.сот
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