
Договір

про співпрацю між Коломийським навчально-науковим інститутом 
Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» та Благодійною організацією 
«Коломийський благодійний фонд підтримки осіб з інвалідністю внаслідок

інтелектуальних порушень «Крокус»

Коломийський навчально-науковий інститут Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (далі -  Інститут) в особі директора Інституту Плекана Юрія 

Васильовича, який діє на підставі Положення про Інститут, з однієї сторони, та 

Благодійна організація «Коломийський благодійний фонд підтримки осіб з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Крокус» (далі -  Благодійна 

організація «Крокус») в особі директора Благодійної організації «Крокус» 

Масевич Любові Дмитрівни, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, 

уклали цей Договір з метою вдосконалення системи підготовки фахівців.

1. Предмет діяльності і мета співпраці

Співпраця спрямована на забезпечення спільної діяльності щодо розвитку 

навчальних закладів:

-  впровадження та розвиток системи ступеневої підготовки фахівців за 

наскрізними навчальними планами та програмами, ефективне 

використання матеріальної бази навчальних закладів, розробка 

навчально-методичного забезпечення за спеціальністю «Психологія»;

-  проведення науково-дослідних робіт, апробація та використання 

результатів наукових досліджень;

-  надання права користування бібліотечними фондами Інституту.



2. Зобов’язання сторін

2.1. Інститут зобов’язується:

Здійснювати стажування працівників Благодійної організації «Крокус» 

на кафедрі педагогіки і психології Інституту.

Залучати працівників Благодійної організації «Крокус» до участі 

в семінарах, круглих столах та конференціях.

2.2. Благодійна організаціїя «Крокус» зобов’язується:

Брати участь в організації профорієнтаційної роботи з метою залучення 

Благодійної організації «Крокус» до навчання в Інституті.

Надавати можливість вивчення документації та ознайомлення роботи 

в закладі студентам та викладачам Інституту спеціальності «Психологія».

Договір діє з 01.09.2019 р. до 31.08. 2022 р.

Наступні роки його дія продовжується при взаємній згоді Сторін.

При достроковому припиненні дії Договору ініціативна Сторона 

повідомляє другу Сторону не пізніше, ніж за два місяці до закінчення 

поточного навчального року.

Договір укладений у трьох примірниках, з яких два зберігаються 

в Інституті, один примірник -  у Благодійній організації «Крокус».

3. Строк дії Договору

4. Юридичні адреси Сторін

Коломийський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «Прикарпатський 

Національний університет імені 
Василя Стефаника»

Благодійна організація «Коломийський 
благодійний фонд підтримки осіб 

з інвалідністю внаслідок інтелектуальних 
порушень «Крокус»

78 200 м. Коломия, вул. Лисенка, 8 
Код 02125266

78 200 м. Коломия, вул. Січових Стрільців,
25/70
Код 34127818


