
УГОДА

про співпрацю

«Л З » 4 1  2018 р. 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

об’єднана територіальна громада Івано-Франківської області (надалі -  Громада) 

в особі голови Громади _, 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. 

Основними завданнями угоди є: - удосконалення організації та якості спільної 

роботи Університету, органів управління Громади та розташованих на її 

території підприємств, установ і організацій у розрізі напрямів та 

спеціальностей підготовки фахівців Університетом; - 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; - забезпечення 

якості професійно-практичної підготовки студентів спільно визначених 

Сторонами спеціальностей; - організація навчальної, виробничої та
р

переддипломної практик студентів спільно визначених Сторонами 

спеціальностей в органах управління Громади та розташованих на її території 

підприємствах, установах і організаціях.



1.2 Втілення завдань здійснюватиметься через такі форми роботи: - 

науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, лекції, індивідуальні та 

групові консультації з актуальних питань розвитку територіальних громад в 

Україні, зокрема на Прикарпатті; - підготовка науково-методичних розробок, 

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; - проведення практичних занять, 

навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів спільно 

визначених Сторонами спеціальностей в органах управління Громади та 

розташованих на її території підприємствах, установах і організаціях.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

2.1. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»:

2.1.1. Університет направляє для проходження практики студентів на бази 

практики у органи управління Громади та розташовані на її території 

підприємства, установи і організації для проходження навчальної, виробничої 

та переддипломної практик за спільно визначеними Сторонами 

спеціальностями.

2.1.2. Призначає осіб з числа науково-педагогічних працівників, 

відповідальних за проходження студентами практик, вказаних у п. 2.1.1.

2.1.3. Повідомляє Громаду про науково-методичні заходи (конференції, 

семінари тощо), що організовується Університетом з актуальних проблем 

розвитку Громади.

2.1.4. Надає приміщення для лекцій, індивідуальних та групових
*

консультацій з актуальних питань розвитку Громади, якщо це зазначено в 

додаткових угодах оренди до договору.



2.1.5. За наявності можливостей забезпечує Громаду методичними 

матеріалами з питань співпраці, які видаються в Університеті. 2.1.6. Сприяє 

виданню підготовлених спільно з представниками Громади методичних 

матеріалів з актуальних питань розвитку та діяльності Громади.

Івано-Франківської області:

2.2.1. Надає Університету бази для здійснення навчальних, виробничих 

та переддипломних практик студентів за спільно визначеними Сторонами 

спеціальностями.

2.2.2. Призначає з числа адміністрації Громади осіб, які забезпечать 

належне проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної 

практики.

2.2.3. Сприяє створенню відповідних умов для проведення навчальної, 

виробничої та переддипломної практики студентами Університету.

2.2.4. За зверненням Університету сприяє апробації результатів 

наукових досліджень з питань розвитку Громади, в т.ч. підприємств, установ і 

організацій, розташованих на її території.

2.2.5. Проводить спільну роботу з Університетом з розробки 

методичної документації для органів управління Громади.

для написання наукових та дипломних робіт студентами і викладачами 

Університету.

працевлаштування випускників спільно визначених Сторонами спеціальностей.

2.2.8. До 01.09 кожного року подає Університету перелік актуальних у Громаді 

професій для формування (оновлення) Університетом баз практик у розрізі 

напрямів та спеціальностей підготовки фахівців.

об’єднана територіальна громада

2.2.6. Надає статистичну та іншу довідкову інформацію, необхідну

2.2.7. До 01.06 кожного року подає Університету перелік вакансій для



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.

згодою Сторін.

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

4.3.1. взаємної згоди сторін

4.3.2. в односторонньому порядку, письмово попередивши за місяць до 
цього іншу Сторону;

4.3.3.у випадку недоцільності подальшого співробітництва.

4.4. Угода складена в двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу.

4.2. Зміни та доповнення до угоди вносяться лише за письмовою

5.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН


