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УГОДА
про співпрацю

м. Івано-Франківськ

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» (надалі — Університет) в особі ректора 
Цепенди Ігоря Євгеновича, з одного боку та Матеївецька сільська рада 
об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (надалі -  
Громада) в особі заступника сільського голови Веселовського Любомира 
Михайловича, з другого боку, (разом -  Сторони), уклали цю угоду про 
наступне:

1.ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Предметом угоди є співпраця Університету та Громади щодо реалізації 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», державних і регіональних програм освіти в Україні.

1.2. Основними завданнями угоди є:
■Удосконалення організації та якості спільної роботи Університету, 

органів управління Громади та розташованих на її території підприємств, 
установ і організацій;

■Співпраця у розробці спільних наукових і дослідних ініціатив, 
проведення досліджень, надання консультаційних послуг, кооперація у 
впроваджені інновацій;

■Сприяння впровадженню результатів наукових досліджень і розробок у 
навчальний процес Університету, практичну роботу органів управління 
Громади та розташованих на її території підприємств, установ і організацій.

1.3. Втілення завдань здійснюватиметься через такі форми роботи:
■Науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, консультації з

актуальних питань розвитку територіальних громад в Україні, зокрема на 
Прикарпатті;

■Підготовка наукових статей, методичних рекомендацій;
■ Апробація результатів наукових досліджень на базі органів управління 

Громади та розташованих на її території підприємств, установ і організацій;
■Спільна підготовка та подання проектів з актуальних питань розвитку 

Громади.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторони приймають на себе наступні забов’язання:



дотримуватись умов цього Договору та доповнень до нього;
■ Своєчасно надавати один одній необхідну інформацію про хід 

реалізації запланованих програм співробітництва на умовах її повноти та 
достовірності;

* Права та обов'язки Сторін за кожною програмою співробітництва 
визначаються відповідними угодами.

2.2. Університет бере на себе зобов'язання та має право:
■ Співробітники Університет відповідають за співпрацю та 

реалізацію спільних із Громада програм;
■ Університет надсилає до Громади студентів для проходження ними 

практики під керівництвом співробітників Університету, відповідальних за 
практику студентів;

■ За взаємною згодою Громада має право відбирати студентів 
Університету для працевлаштування в Громаді.

На підставі вищевикладеного Сторони зобов'язуються спільно діяти для 
досягнення загальних цілей у відповідності до статутних завдань та 
економічних інтересів кожної із Сторін, які уклали цей Договір.

Сторони зобов'язуються при виконанні пунктів Договору не зводити 
співробітництво до дотримання лише наявних у ньому вимог, підтримувати 
ділові контакти та вживати необхідні заходи для забезпечення ефективності та 
розвитку взаємозв'язків.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Усі питання, що виникають між Сторонами з приводу виконання 
цієї угоди вирішуються обопільною погодженістю або в установленому чинним 
законодавством порядку.

3.2. Ця угода не покладає на Сторони фінансових зобов’язань для будь- 
кого з них, якщо інше не зазначено в додаткових угодах до договору.

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ, ПОРЯДОК ї ї  ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ 
ї ї  ДІЇ

4.1. Термін дії угоди 5 (п’ять) років з дня її підписання обома 
Сторонами.

4.2. На виконання окремих положень цієї Угоди можуть укладатися 
додатки до угоди, що є невід’ємною його частиною. Зміни до цієї Угоди 
можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється Додатковою 
угодою до цієї Угоди.

4.3. Університет та Громада можуть достроково припинити дію Угоди 
у разі:

■ Взаємної згоди сторін



■ В односторонньому порядку, письмово попередивши за М І С Я Ц Ь  до 
цього іншу Сторону;

■ У випадку недоцільності подальшого співробітництва.
4.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цієї 

Угоди і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні 
законодавства.

4.5. Ця Угода укладено українською мовою, у двох примірниках, по 
одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
5.1. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 

національний університет Стефаника» 76018, М. Івано-
Франківськ, вул. Шевченку 

Ректор
3-15-74 іп5І:@ри.і£иа
4єпенда

і

5.2. Матеївецька' 
78267, вул. Відрод: 

39-21-97

Заступник сільського голови

ано'і територіальної громади 
вці, СДРПОУ 04354048, тел. (0343)

омир Веселовський
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