
ДОГОВІР
Про співпрацю та сприяння у працевлаштуванні студентів

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 
коледжу

м. Кам’янець-Подільський «</6> 2021 року

З метою налагодження ефективної співпраці між Подільським спеціальним 
навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем (далі - Коледж), в 
особі директора Тріпака Мар’яна Миколайовича, що діє на підставі Статуту 
коледжу, з однієї сторонни

~ ■ У В осо директора

_____ :______________________________, який діє на підставі 
з другої сторони, (разом - Сторони), уклали цей Договір

(даліX в о

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами 

в напрямах, що визначаються умовами цього Договору.
1.2 Діяльність Сторін грунтується на принципах активної соціальної політики та 

тривалої співпраці, максимального використання потенціалу та досвіду 
Сторін.

1.3 Цей Договір є основою для вирішення питань взаємодії Сторін у межах, 
визначених ним повноважень.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Організація:
2.1.1 Організувати якісне проведення практики студента згідно з навчальними 

планами.
2.1.2 Надати випускнику роботу при наявності вакантних місць відповідно до 

спеціальності (професії) і рівня кваліфікації з окладом згідно зі штатним 
розписом.

2.1.3 У двотижневий термін проінформувати заклад вищої освіти про 
працевлаштування молодого фахівця. Через півроку після працевлаштування 
випускника надати оцінку рівня його підготовки.

2.1.4 При наявності або можливості забезпечити іногороднього випускника після 
прибуття на підприємство житловою площею.

2.2 Коледж:
2.2.1 Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованого 

спеціаліста згідно з навчальними планами та програмами і вимогами 
кваліфікаційних характеристик спеціаліста.

2.2.2 Направити випускника на роботу на підприємство (організацію, установу) 
згідно з укладеним договором при наявності вакантних місць.

3. ТЕРМІН ДІЇ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
3.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 

представниками Сторін і діє до 31 грудня 2028 року.
3.2 Договір вважається пролонгованим на той самий термін і на тих самих 
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умовах, якщо пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну дії даного 
Договору жодна із Сторін не заявить про його припинення.

3.3 Договір може бути розірваний:
за згодою сторін;

- у випадку порушення виконання договірних зобов’язань сторонами. 
При цьому одна сторона зобов’язана попередити іншу сторону не пізніше ніж 
за ЗО (тридцять) днів до моменту розірвання Договору.

4. ІНШІ УМОВИ
4.1 Цей Договір не накладає на Сторони ніяких фінансових зобов’язань.
4.2 За погодженням Сторін до цього Договору можуть бути внесені зміни та

доповнення, які оформляються додатковою угодою та підписуються 
уповноваженими представниками Сторін і становитимуть його невід’ємну 
частину.

4.3 Зміни та додатки до Договору приймаються шляхом підпису сторонами 
додаткових угод.

4.4 Одностороння відмова від виконання Сторонами окремих положень і умов 
Договору неприпустима, за винятком випадків, передбачених законодавством.

4.5 При реорганізації чи зміні назви однієї із Сторін її права та обов'язки, 
передбачені цим Договором, за погодженням Сторін, передаються 
правонаступнику.

4.6 Усі спірні питання щодо виконання умов договору розв’язуються згідно з 
чинним законодавством.

4.7 Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для 
кожної із сторін, при чому кожен із них має однакову юридичну силу.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ 
СТОРІН

Коледж
Подільський спеціальний 
навчально-реабілітаційний 
соціально-економічний коледж 
вул. Годованця, 13, 
м. Кам^Я^етшЦіодільський.

Організація
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