
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ЛГв

м. Запоріжжя « » серпня 2022 р.

Національний університет «Запорізька політехніка» (далі Сторона І ) в особі 
ректора ГРНІЛТИ Віктора Леонідовича, який ліс па підставі Статуту НУ «Запорізька 
політехніка», з однієї сторони, та ФОП БУРМІСТРОВА Аліна Олександрівна (далі 
Сторона 2). що діє на підставі Виписки з єдиного ісржавного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб -  підприємців дата та номер запису 18.09.2017 Л * 21030000000094070 з іншої 
сторони, разом іменовані Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей договір (дачі 
Договір) про такс:

1. ПРЕДМЕТ ГА МЕТА ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є співробітництво Сторін у сферах науково- 

дослідної роботи, працевлаштування, стажування, проходження практики здобувачів вищої 
освіти та підвищення кваліфікації персоналу, навчально-методичної, соціально-культурної 
та інших сфер діяльності, що стосуються розвитку людського потенціалу.

1.2. Метою договору є консолідація зусиль Сторін для задоволення сучасних 
потреб суспільства в об’єктивній, достовірній та неупередженій інформації щодо ми гань 
зайнятості та ринку праці, проведення спільних досліджень і відкритих обговорень.

2. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
2.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними 

напрямами:
2.1.1. Науково-дослідний: спільне проведення науково-практичних конференцій, 

семінарів, інших заходів щодо питань зайнятості та ринку праці.
2.1.2. Навчально-методичний: розроблення га впровадження нових навчальних 

компонентів; обмін інформаційно-консультативними послугами.
2.1.3. Працевлаштування, стажування, проходження практики іа підвищення 

кваліфікації: сприяти працевлаштуванню, стажуванню та виконанню програм практики 
здобувачів вищої освіти та випускників (Сторона 1); удосконаленню системи підвищення 
кваліфікації персоналу (Сторона 2).

2.1.4. Взаємодія в соціально-культурній сфері: реалізація проектів у сфері 
неформальної освіти, змістовного дозвілля, спорту, культури та мистецтва.

2.2. Сторони можуть здійснювати й іншу діяльність, не передбачену цим 
договором, однак спрямовану на досягнення його мети.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Сторони беруть на себе зобов’язання:
3.1.1. Активно співпрацювати на основі партнерства та взаємопідтримки.
3.1.2. Забезпечувати обмін інформацією щодо діяльності Сторін з предмету 

договору.
3.2. Сторони мають право:
3.2.1 Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та 

соціально-культурних проектів.
3.2.2 І Іадавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних 

заходів.
3.2.3 Бра ги участь у відборі кандидатів для участі в спільних проектах, інформуват м 

їх про умови участі в цих заходах.
3.2.4 Розміщувати інформацію про найменування, логотип іа активне посилання на 

офіційний сайт Сторони на власному офіційному сайті.



3.2.5 Проводити заходи, консультації з відповідною тематикою для вирішення 
питань спільної діяльності.

3.2.6 Призначати контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок 
і співпрацю між Сторонами за конкретними сферами співпраці.

3.2.7 Дотримуватись умов, що ставляться С горонами до кожного виду співпраці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
С юрони несуть відповідальність за діяльність відповідно до цього договору в .межах 

взятих на себе зобов'язань і в порядку, передбаченому законодавством України. Усі спірні 
питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів з урахуванням 
прав та інтересів сторін.

5.1. Цей договір укладений при повном) розумінні Сторонами його умов та 
іермінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однаковч 
юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

5.2. Договір укладено без будь-яких фінансових зобов'язані, сторін.
5.3. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє 

протягом 5 років. У разі припинення дії цього договору з ініціативи однієї зі Сторін, інша 
Сторона повинна бути проінформована письмово про наміри його розірвання за 15 днів.

5.4. За взаємною згодою Сторін до цього договору можуть бути внесені зміни та 
доповнення.

5. УМОВИ Дії ДОЇ ОВОРУ

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
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