
ДОГОВІР 
про співпрацю

між Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та 
Запорізькою обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною радою

м. Київ 05 квітня 2021 року

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», в особі ректора 
Кириченка Миколи Олексійовича який діє на підставі Статуту, з одного боку, Запорізька 
обласна державна адміністрація в особі голови Старуха Олександра Васильовича, який діє 
на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Запорізька обласна рада 
в особі голови Жук Олени Юріївни, яка діє на підставі: Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з іншого боку, (далі - «Сторони»), уклали даний Договір про 
наступне:

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є здійснення безпосередньої наукової, освітньої та 

методичної співпраці Сторін, спрямованої на об'єднання науково-практичного, освітнього, 
методичного та організаційного потенціалів у межах реалізації спільної діяльності.
Впровадження багатопрофільної системи освітніх заходів для посадових осіб місцевого
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самоврядування та депутатів місцевих рад. ;
1.2. Використання наукового та освітнього потенціалів сторін у впровадженні 

новітніх технологій в освіті, розвитку професійних компетентностей та поширення 
професійних знань та досвіду серед посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад.

1.3. Співпраця у наукових та освітніх проектах та програмах, стажуванні.
1.4. Для оперативного вирішення питань Сторони періодично організовують 

зустрічі представників структурних підрозділів, які працюють над визначеною 
проблематикою.

1.5. Даний Договір сприятиме спільній просвітницькій діяльності, організації 
науково-практичних семінарів, круглих столів та конференцій, виданню спільних наукових 
журналів, науково-практичних і науково-методичних публікацій.

1.6. Результати співробітництва будуть представлені у забезпеченні співпраці у 
сфері освітньої, наукової діяльності, а також в організації спільних науково-методичних
семінарів, круглих столів.

1.7. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати спільну діяльність за іншими 
напрямками співробітництва.

2. Права Сторін
2.1. При здійсненні співпраці, відповідно до даного Договору, Сторони мають право:

2.1.1. Одержувати необхідну інформацію щодо спільної діяльності між Сторонами.
2.1.2. Організовувати, проводити та брати участь у спільних або ініційованих однією 

із Сторін заходах співпраці.
3. Обов'язки сторін
3.1. Сторони зобов'язуються співпрацювати в процесі виконання Договору для чого

про хід виконання робіт,будуть регулярно обмінюватися науково-технічною інформацією
отриманні результати і перспективи подальших досліджень.

3.2. Брати до уваги рекомендації, які запропоновані стороною і стосуються раніше 
поставлених завдань і методів проведення робіт.

3.3. Сторони зобов'язуються інформувати одна одну про обставини, які можуть 
перешкоджати здійсненню співробітництва, або роблять неможливим виконання умов 
Договору. Сторони здійснюють необхідні заходи для уникнення (усунення) таких обставин.

3.4. У випадку виникнення необхідності проведення взаємних фінансових 
розрахунків, пов'язаних із виконанням умов Договору, Сторони оформляють та підписують
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окремі договори.
3.5. Сторони несуть відповідальність за забезпеченая конфіденційності документів 

і результатів, які визнані ними як такі, що мають конфіденційний характер. Сторони 
вживають необхідні заходи для попередження розголосу такої інформації.

3.6. Сторони зобов'язуються при виконанні даного. Договору підтримувати ділові 
контакти та вживати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності та розвитку їх 
зв'язків.

4. Строк дії договору
4.1. Договір набирає чинності з дня підписання її уповноваженими представниками 

Сторін і діє протягом 3 років.
4.2. Договір вважається пролонгованими на тих самих умовах терміном на 1 

календарний рік, якщо ні одна зі Сторін не заявила бажання про його розірвання протягом
30 календарних днів до закінчення терміну його дії.

4.3. Договір може бути розірвано за згодою Сторін або на вимогу однієї із Сторін, 
повідомивши про припинення Сторону письмово за місяць до моменту фактичного 
припинення відносин за Договором.

5. Прикінцеві положення
5.1. Зміни та доповнення до даного Договору дійсні тільки у разі їх письмового 

оформлення і підписання уповноваженими представниками Сторін.
5.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають 

однакову юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані 
Сторонами та скріплені їх печатками.

5.3. Договір складено українською мовою у двох примірниках по одному для кожної
31 Сторін, які мають однакову юридичну силу.

6. Місцезнаходження сторін

ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти»: Україна, 

04053, м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 52 а, корп. 3. 
Тел.:+380 44 481 38 00, 
Факс: +380 44 484 10 96 

e-mail: inter-umofoi.ukr.net

«Університет

ДЗВО
особа від

їгет менеджменту освіти»
тел:+380 44 484 39 15 
моб: +380 97 214 06 36
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Запорізька Обласна Державна
Адміністрація

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя,
69107

Тел: (061)224 63 81 
e-mail: adm@zoda.gov.ua

обласної
трацп•  • •

Запорізька обласна рада

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 16̂  
Тел/факс: (061) 224-70-71

іі№ zor.epv.ua----- ------------------------------

ї обласної ради


