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Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини
(далі Сторона 1) в особі В.О. ректора Дудник Олени Володимирівни, що діе
на підставі Статуту, з одніеі' сторони та Паланською ОТГ Уманського
району далі Сторона 2) в особі т.в.о голови громади Кузьменка [горя
Андрійо'вича, з другоі' сторони, що діе на підставі Статуту, іменовані разом
Сторони, уклали дану угоду про наступне:

1. Предмет угоди
1.1. Сторони домовилися про співпрацю в напрямку якісного освітнього

та науково-методичного забезпечення у наданні соціальних послуг та
забезпечення огранізаційно-правових умов соціального захисту відповідних
категорій населення Паланськоі' ОТГ. Співпраця Грунтуеться на принципах
партнерства, взаемовигоди та спільності інтересів з метою раціонального
використання інтелектуального та матеріально—технічного потенціалу Сторін,
зміцнення бази, розширення та поглиблення змісту освітньоі', соціальноі' та
науковоі' діяльності Сторін.

2. Організація співпраці
2.1.Співпраця Сторін здійснюеться на рівні факультету соціальноі' та

психологічноі' освіти (кафедри соціальноі' педагогіки та соціальноі' роботи,
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кафедри психологіі', «Центром
соціально—освітньоі' інтеграціі' та інклюзивного реабілітаційно-соціального
туризму «Без бар’ерів», «Гендерним центром», Науково-дослідною
лабораторіею педагогічноі' компетентності, науково-дослідною лабораторіею
«Удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Анни іванівни
Кагальняк», Національно-патріотичного табору для студентськоі' молоді
«Дія») та відділом освіти, культури, молоді та спорту Паланськоі' сільсько'і
ради.

'

2.1. За напрямками співпраці Сторони передбачають:
° Проведения спільних заходів щодо реалізаціі' соціальних програм та

проектів спрямованих на попередження різних соціальних явищ;
' спільна участь у проведенні конференцій, семінарів, круглих столів

щодо здійснення ефективноі' та якісноі' соціально'і' роботи у Громаді;
° надання можливості стажуванню та підвищення кваліфікаціі' фахівцям

соціальноі' сфери Громади на базі факультету соціальноі' та психологічноі'
освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини;



° обмін досвідом впровадження нових іі—і‹1)ормаі_іійних технологій у
навчальномута науковому процесі;
° підготовку спільних публікацій в різних виданнях та обмін ними;

° підготовку тематичних методичних посібників та підручників на
замовлення іншо'і' Сторони;

° вивчення досвіду роботи молодіжних та профспілкових організацій
Сторін; '

° спільне проведення спортивт-іо—оздоровчих та культурі-іо-масових
заходів;

° запрошення делегацій Сторін у зв’язку з підведенням підсумків
співробітництва, підписання робочих програм та угод між зацікавленими
підрозділами, а також знаменними подіями й датами в житті Сторін і держави.

2.2. Сторони зобов’язуються регулярно обмінюватись інформаціею щодо
запланованихконференцій і семінарів, а також надавати можливість науковим
працівникам обох Сторін брати в них участь.

3. Фінансове забезпечення співпраці
3.1. Реалізація всіх спільних проектів здійснтостт—‚ся на паритетних

засадах.
3.2. Угода не передбачае жодних фінансових зобов’язань між Сторонами.
З.З.Усі фінансові зобов’юання, що можуть виникнути при реалізаці'і угоди

оформлюються у вигляді додаткових угод до дано'і' Угоди.

4. Використання результатів дослідження
4.1. Достугіність результатів спільних досліджень для третьо'і сторони

може мати місце лише за згодото Сторін — виконавців на визначених ними
умовах.

5. Виконання Угодн
5.1. Кожна із Сторін зобов’язана дотримуватись умов ціе'і Угоди та несе

відповідальність за і'х невит'юнан'ня.
5.2. Сторона 1 чи Сторона 2 не несуть відповідальності за часткове або

повне невиконання умов угоди, якщо це невиконан ня с наслідком форс—мажорних
обставин. _,

5.3. У випадку, коли Сторона 1 чи Сторона 2 не в змозі дотримуватись
умов угоди 3 причин, не зазначених у пункті 5.2, вона зобов’язана протягом двох
тижнів попередити про це іншу Сторону та запропонувати шляхи розв’язання
проблеми, які б задовольняли обидві Сторони.

6. Порядок вирішення спорів
6.1. Усі розбіжності, що виникаіоть у Сторін за даною угодою, або

пов’язані з него вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

7. Прикінневі положення
7.1. Відповідальними за виконання умов Угоди с:



- від Об’еднано'і територіальноі' громади — директор відділу освіти,
культури, молоді та спорту Палансько'і' сільсько'і ради Сарніцька Н.М.;

— від Університету — декан факультету соціально'і та психологічноі' освіти,
д. пед. н., професор Кравченко О. 0.

7.2. Реалізація конкретних домовленостей буде здійснюватись шляхом
укладання робочих програм як додатків до ціс'і Угоди.

7.3. Угода набувас чинності з моменту 'і'і підписання та & безстроковою.
7.3. Уг0ду укладено у двох примірниках, укра'інською мовою по одному

примірникудля кожно'і із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
7.4. Угода може бути розірвана за бажанням одніе'і із Сторін, про що вона

письмово повідомляе іншу Сторону за 30 днів до бажано'і'дати розірвання.
7.5. Доповненні і зміни до Угоди оформлюються у вигляді додаткових

угод, які е невід’емною частиною дано'і Угоди про співпрашо.
8. [Оридичні адреси та підписи Сторін

Уманський державний педагогічний Паланська ОТГ Уманського району
університет імені Павла Тичини
20300, М. Умань, Черкаська обл.,
вул. Садова, 2
Тел/Факс (04%
е—таіі: 008Ё№°

20340, Черкаська обл., Уманський район,
с. Паланка, вул. Грушевського, 11
Тел. (04744) 99442; (04744) 99431
е—таіі: раіапка—ого:@ніалеі

іА. Кузьменко

Декан факультету соціально'і'
психологічно'і освіти, д. пед. н., проф.

ТЗ

Кравченко О. О.

Директор відділу освіти, культури, молоді
тасп-о'рту} Палансько'і сі’льськоі' ради

Сарніцька Н.М.
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