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Національний університет «Запорізька політехніка» (надалі «Університет») в особі
ректора університету Бслікова Сергія Борисовича, який діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, та Дніпровська митниця Держмитслужби (надалі «Митниця») в особі начальника
Дніпровської митниці Держмитслужби, який діє на підставі Положення, з іншої сторони,
що разом надалі іменуються Сторони, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Відповідно до умов цього Договору Сторони зобов'язуються співпрацювати в
напрямках навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи та
взаємного обміну досвідом з метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення
теоретичних знань та їх практичного застосування.
1.2. Надання можливості підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників,
службовців Митниці у відповідних підрозділах Сторін, у межах наданих повноважень.
1.3. Сприяння у працевлаштуванні випускників Університету за результатами конкурсу.
1.4. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.
1.5. Даний договір укладається без взаємних фінансових зобов'язань та не передбачає
будь яких розрахунків між Сторонами.
2. Права Сторін
2.1. Сторони мають право:
2.1.1. Брати участь у навчально-виховному, науковому та виробничому процесі з питань,
що є предметом даного Договору.
2.1.2. Спільно організовувати наукові конференції, симпозіуми, семінари та інші заходи.
2.1.3. Надавати можливості проведення лекцій, семінарів та інших форм навчання за
участю представників Сторін.
2.1.4. Надавати пропозиції щодо формування тем курсових, дипломних га кваліфікаційних
робіт, програм практик та окремих навчальних дисциплін.
2.1.5. Здійснювати обмін інформацією щодо нормативно-правових та методичних
матеріалів, спрямованих на вдосконалення підготовки фахівців.
3. Зобов’язання Сторін
3.1. Університет зобов’язаний:
3.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і
співпрацю з Митницею та надання Митниці необхідної інформації, яка не є
конфіденційною.
3.1.2. Враховувати пропозиції Митниці щодо розробки змісту освітньої програми «Митна
справа», при складанні навчальних планів підготовки фахівців та робочих програм
навчальних дисциплін.
3.1.3. Забезпечувати якісне виконання індивідуальних планів підготовки здобувачів вищої
освіти.
3.1.4. Сприяти Митниці у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими
угодами), заходів зі студентами Університету.
3.1.5. Дотримуватись вимог Митниці до кожного виду співпраці, спільно розроблених та
затверджених Сторонами положень про порядок проведення круглих столів, семінарів,
конференцій, симпозіумів, екскурсій та інших видів співпраці.
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3.2. Митниця зобов’язана:
3.2.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв’язок і
співпрацю з Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є
конфіденційною.
3.2.2. Забезпечувати участь у проведенні круглих столів, семінарів, конференцій,
симпозіумів, екскурсій та інших видів співпраці.
3.2.3. За взаємним погодженням сприяти працевлаштуванню випускників Університету
на Митниці, які стати переможцями за результатами проведеного конкурсу.
3.2.4. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи
додатковими угодами) заходів зі студентами Університету.
4.Відновідальність Сторін.
4.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цього Договору в межах
взятих на себе зобов'язань і в порядку, передбаченому законодавством України.
4.2. Усі спірні питання, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів з
урахуванням прав та інтересів Сторін.
5. Інші умови
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами та скріплення підписів печатками. Термін дії договору до 31.12.2021.
5.2. Договір складенийу двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва
примірники Договору мають однакову юридичну силу.
5.3. Перелік видів співпраці Сторін не є вичерпним і може бути доповнений або
переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами.
5.4. Зміни і доповнення до цього Договору, а також усі додаткові угоди, додатки до нього
вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані
уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками.
б.Реквізити, підписи й печатки Сторін
Національний університет
«Запорізька політехніка»
69063, м. Запоріжжя
вулиця Жуковського, 64

Дніпровська митниця Держмитслужби
49038, м. Дніпро,
вулиця Княгині Ольги, 22
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43350935
Тел.. (056) 3731.940
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