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угодА
про спiвробiтпицтво та органiзацiю взаемовiдпосип

"|2 " квiтня zaz0 р.

Гуманiтарно-педагогiчний факулътет Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i
природокористування УкраТни (надалi iменустьоя "Сторона 1") в особi декана

В ас u.лtя fм umр о в ач а Ш uн кару ка
що дiс на пiдставi ПоложеннrI пр0 ryманiтарно-педагогiчний факультет, з однiеi сторони,
та Вiдокремлений структурний пiдроздiл <НемiшаiЪський фаховий коледж НУБiП
УкраiЪи> (надалi iменуеться "Сторона2") в особi директора колед}ку

В ол о d uм llpa Iлл iч s Ап ь oxiH а
rцо дiе на пiдставi ПоложеннrI про Вiдокремлений структурний пiдроздiл <<Немiшаiвський

фаховий коледж НУБiП YKpai'lrш, з iншоТ ýторони, (в подальшому разом iменJтоться
"Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Щоговiр про спiвробiтництво та
органiзацiю взасмовiдносин (надаrri iменуеться "flоговiр ") про наступне :

1. IIрЕддЕт договору
1.1. Сторони дiйшли згоди про вза€мне ocBiTHe та наукове спiвробiтництво з метою

ефективного сприrtння розвитку освiти i науки, реалiзацii Hayкotso-ocBiTHix програм i
проектiв i на цiй ocHoBi найбiльш повного задоволення ik потреб у вирirпеннi задач
ocBiTHboi дiяльностi.

1.2.Пiд спiвробiтництвом за даним ,Щоговором Сторони розумiють розробку,
впровадження сучасних фор* i методiв навчання, сприяншI практичному здiйсненню
мiжнародних, загtшьнодержавних i регiональних програм, проведення наукOво-
праюичних конференцiй i iнших аналогiчних заходiв, спiлънi дiТ по пiдготовцi,
перепiдготовцi i пiдвищенню квilJliфiкацiТ кадрiв, проведеннr{ в iHTepecax cTopiH виданнrI
та розповсюдженнl{ навчаJIьно-методичноТ, науковоi i технiчноТ документацir, iншi заходи
в рамках дiючого законодавствq вза€мовигiднi сторонам i сгrрямованi на ефективне
виконання ними своТх функцiй.

1.З. У процесi виконанIuI окреслених спiльних цiлей Сторони будуватимутъ своi
взаемовiдносини на пiдставi piBHocTi, чесного ilартнерства та захисry iHTepeciB один
одного.

2. Форми сшвроБIтъ{ицтвА
2.1. Сторони вважають, що осЕовними напрямами спiвробiтницгва е:

- регулярний обмiн наявною в розпорядженнi CTopiH iнформацiею, що стосуеться
аспекгiв взаемного спiвробiтництва у сферi освiти i науки;

- проведення спiлъних консультацiй, науково-дослiднi проекти i розробки з
акtуitJlьЕих проблем суспiльного життя краiЪи у сферi освiти i науки;

- органiзацiятазабезпеченшt шроходженюI на безоплатнiй ocHoBi праюик здобувачiв
вищоТ освiти;

- )п{асть у спiлъних проектах з питань освiти, конкурсах та iнших формах зrLт)л{еннlI
наукових iнвестицiй;

- участь в органiзацiТ та проведеннi наукових, науково-практиlIних i науково-
методичних конференцiй, симпозiумiв, конгресiв, ceMiHapiB та iншrж Еаукових заходiв;

- участь в розробцi та впровадженнi шових навчальнргх KypciB, про|рам, обмiн
навчально-методичними матерiалами, бiблiографiчною й довiдковою лiтературою.

2.2. KoHKpeTHi форми та розмiри peoypciB CTopiH, якi зitJlучi}ються до yracTi у
здiйсненнi спiльних проектiв, будугь визначатися окремими договорами CTopiH.



2.3. Сторони забезпечуватимуть виконання спiльних проектiв на безоплатнiй основ1.

цей Щоговiр не передбачас фiнансових зобов'язань мiж Сторонами. У випадку

необхiдностi фiнансування спiльних проектiв мiж Сторонами укладаються вiдповiднi

договори.
2.4. I]ей .Щоговiр с передумовою i пiдставою для укпаданнJI, якlцо Сторони визнilють

за необхiдне, конкретних договорiв.

З. TEPMIH Лi ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО РОЗIРВАННJI ТА BHECEHH'I ЗМIН
3.1. ЩанИй ЩоговiР набувае чинноотi з моменТу йогО пiдписання i дiе до 31 грулня

2027 рол<у.

3.2. Щей.Щоговiр не е попереднiм договором у розумiннi ст. 635 L{ивiльного кодексу

укратни та ст. 182 Господарського кодексу Украiъи i не покладае на Сторони юридичних

обов'язкiв щодо укJIадення у майбутньому основного договору.
3.3. Цей .щоговiр складений при повному розумiннi Сторонами його умов та

термiнологii украiъською мовою У Двох автентичних примiрниках - по одному Для кожнот

iз CTopiH.
}.4. Змiни до цього Щоговору можуть бути BHeceHi за взаемною згодою CTopiH, що

оформляеться додатковою угодою до цього Щоговору.
3.5. Додатковi угоди та додатки до цього Щоговору с його невiд'смними частинами i

мають юридиtIну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй формi, пiдписанi

Сторонами та скрiпленi ix печатками.
з.6. СторонИ зобов'язуються гtрИ виконаннi цього .Щоговору не зводити

спiвробiтн"цr"о до дотримання лише HalIBHиx у ньому умов, пiдтримувати дiловi
контакти та вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпечення ефективностi та розвитку
ix комерцiйних зв'язкiв.
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