
ДОГОВІР
Про співпрацю

Подільського спеціального-навчально-реабілітаційного соціально-, 
економічного коледжу та
------------------ z /~ " ZgZ

«-0» ^есїгг’С’гл 20Л/Рокум. Кам’янець-Подільський

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 і^оледжу, з однієї сторони,

(далі в особі

який діє на 
Сторони), наступне:

___________________________________________________ 9

з другої сторони, (разом -

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Предметом даного договору є партнерство та співробітництво 
між Сторонами в напрямах, що визначаються умовами цього Договору та 
додатковими угодами.

1.2 Діяльність Сторін ґрунтується 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. Підприємство:
2.1.1 Забезпечує проведення і керівництво практиками за узгодженими 

спеціальностями, кількістю студентів і термінами проходження на своєму 
підприємстві згідно з навчальними планами підготовки ОКР молодший 
спеціаліст, ОС молодший бакалавр, ОС бакалавр, ОПС фаховий молодший 
бакалавр, ОС магістр, додержуючись Положення про практику студентів 
закладів вищої освіти України, включаючи вимоги з охорони праці та техніки 
безпеки.

2.1.2 За узгодженими темами надає студентам можливість виконання 
курсових, переддипломних і дипломних проектів на власній виробничій базі.

2.1.3 Надає випускникам, як молодим спеціалістам, що направлені на 
підприємство за узгодженими списками, роботу згідно з отриманою 
спеціальністю і кваліфікацією відповідно чинного законодавства України та 
своєчасно повідомляє Коледж про їх прибуття до місця роботи.

2.1.4 Надає допомогу Коледжу у розвитку матеріально-технічної бази 
навчального процесу (за погодженням сторін коштами, сучасним
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обладнанням, ремонтними роботами, тощо).
2.1.5 У випадку, коли між Підприємство і Коледжем є договір про цільову 

підготовку, підприємство забезпечує: бази практик, технічне оснащення 
навчального процесу Коледжу та бере участь у визначенні змісту і обсягів 
підготовки майбутніх спеціалістів, формуванні нового переліку посад і 
кваліфікацій, переоснащенні бази практичної підготовки в навчальних 
закладах, забезпеченні якісного проходження студентами виробничої 
практики, організації стажування викладачів на виробництві, вирішенні 
питань працевлаштування випускників.

2.2Коледж:
2.2.1 Забезпечує якісне виконання навчального плану за спеціальністю та 

згідно з індивідуальним планом цільової підготовки студента.
2.2.2 Забезпечує керівництво та проведення практики студентів на даному 

підприємстві по тематиці підприємства-замовника.
2.2.3 Направляє за його (їх) згодою випускника (випускників) на дане 

підприємство і видає направлення на роботу.
2.2.4 Використовує надані товариством коледжу устаткування та прилади 

на розвиток матеріально-технічної бази навчального процесу при підготовці 
необхідних товариству фахівців. Забезпечує студентів навчально- 
методичною літературою.

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 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,
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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’янець-Подільський, 32300
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