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Про спільну діяльність КНП «Уманська Дитяча лікарня»

та Уманського Державного педагогічного університету імені Павла Тичини

«№» 0—1 2020 р. м. Умань

Комунальне некомерційне підприемство «Уманська Дитяча лікарня» Уманськоі'
міськоі' ради, на базі якого створено відділення «Клініка, дружня до молоді», в особі
директора Максютова Олександра Олексійовича‚що діе на підставі Статуту

' `Комунальне некомерційне підприемство «Уманська дитяча лікарня» УМанськоі'
`;!"іі‘і/ііі'СЬКО'1' ради та Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини (далі — Університет) в особі ректора доктора педагогічних наук, професора,
заслуженого працівника освіти Украі'ни 0.1 . Безлюдногоущо діе на підставі Статуту
(далі — сторони), 3 метою надання інфорМаційноі' та консультативноі'допомоги дітям
‘і молоді на основі принципів «Дружнього підходу до молоді»; рекомендованих
Всесвітньою організаціею охорони здоров’я (ВООЗ), дитячим Фондом ООН
(ЮНЮЕФ), Постанови Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 р. № 635 «Про
затвердження Порядку організаціі' 11-1КЛЮ3ИВНО1`О навчання у закладах вишоі' освіти»,
Положення «Про затвердження Примірного положення про команду психолого—
педагогічного супроводу дитини 3 особливими освітніми потребами в ізакладі
загальноі' середньоі' та дошкільноі' освіти» ві1108.06.2018 № 609 заключили Між

,
1

1

собою Угоду про наступне:

'1. ЗАГАЛЬНХПОЛОЭКЕННЯ

1.1. Сторони керуються взаемною зацікавленістю в спільному розвитку
іхнього наукового та інноваційного потенціалу, в тому числі проведенні С1'1іЛЬ1-1ИХ

наукових досліджень.
1.2. Співпраця здійснюеться на основі рівноправності‚ взаемноі' вигоди,

чесного ділового партнерства, а також підтримки взасмних ділових контактів.
1.3. Ця Угода не накладае на '1'1' Сторони жодних майновИх і фінансових

зобов’язань‚ а також не встановлюе жодних обмежень і'хньоі' самостійності та.
автономності при здійсненні ними своеі' статутноі' діяльності.

.
‚

1.4. Співпраця здійсніоеться на базі факультету с…тіальноі' та психологічноі
1 _освпи

2. П редм ет У гол и
2.1. Відповідно до чаконів Украі'ни «Основні законодавства про охорону

здоров’я», «Про охорону дитинства», наказу ГУОЗ та МК' Черкаськоі'
облдержадміністрадіі' від 20.06.2011 року № 378 «Про удосконалення'орі'аі-ііізаці'і



надання медичноі' допомоги підліткам та молоді», сторони домовились про
співпрацю щодо надання медико—соціальних послуг студентам педагогічного
університету та студентській і учнівській молоді міста на основі принципів
дружнього підходу, Постанови Кабінету Міністрів від 10 ли.пня 2019 р. № 635 «Про
аатвердження Порядку організаці'і' інклюзивного навчання у закладах вищоі' освіти»,
По'ложення «Про затвердження Примірного положення про команду психолого—
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі
загальноі' середньоі' та дошкільноі' освіти» від 08.06.2018 № 609 '

3. Обов’язкн сторін

3.1. Комунальне некомерційне підприсмство «Уманська дитяча лікарня»
Умансько'і' міськоі' ради, на базі якого створено відділення «Клініка, дружня до
молоді» бере на себе такі завдання :

3.1.1. інформувати студентів про роботу відділенНя «Клініка, дружня до
‘ {МЦЛодіж

\

.

‹

,

\ 3.1.2.3абезпечувати надання консультативно—профілактичноі', лікувально—
`діагностично'і'медично'і' допомоги студентам університету; __

3.1.3. проводити спільно із студентами та фахівцями факультету соціально'і'
та психологічноі' освіти уі-ііверситету інформаційі-іо—просвітницьку роботу по
підвищенню рівня інформованості студентськоі' та учнівськоі' молоді міста з
проблем пов’язаних із збереженням здоров’я через зміну поведінки та створення
мотиваці'і' на здоровий спосіб життя;

3.1.4. орга’нізовувати спільно із спеціалістами факультету соціалвноі та
психологічно'і' освіти Уманського державного 1'1С‚7.12\1"Оі`іЧНОГО університету навчальні
семінари, тренінги та інші форми роботи з студентською та учнівсъкою молоддю
Міста по пропаганді здорового способу життя, збереженню репродуктивного
здоров’я; -

`

‘ ' `3.'1.5.спільно із спеціалістами факультету соціальноі та психологічноі' освіти
Ё‚Уманського державного педагогічного університету проводити роботу по
ізалученню та навчанню студентськоі' та учнівсько'і' __молоді міста для роботи у
відділенні «Клініка, дружня до молоді» в Якості волонтерів; .

3._і.6.‚ залучати студентів факультету сот..ііальноі'_;га психологічноі' освіти
Уманського державного педагогічного університету до співпраці у розробці та
поширенні інформаційно—просвітниньких матеріалів, проведенні навнально-
тематичнихсемінарів, тренінгів з питань формування здорового способу життя; :

3.1.7. консультативна допомога в вивченні та моніторингу психічного
розвитку студента 3 ООП; допомога в психологічному супроводі студента 3

особливими освітніми потрсбаіх/іи (далі _ 00! 1); ‘

3.1.8. надання корекпійних послуг студенту з ООП згідно з індивідуально'і
програми реабілітаціі' (далі —— 1ПР); ‘

3.1.9. надання рекомендацій, консультацій та методичноі' допомоги науково—
`педагогічним працівникам закладу вищоі' освіти у роботі зі студентом з ООП;



3.1 .
1 0 За необхідності консультативна робота з ба'і‘ьками студента 3 ООП;

3.1.11.просвітницька робота щодо формування і'ісихологічъ-іоі' готовності в

учасників освітнього процесу до взаемодіі' в інклюзивному середовищі.

3.2. Факультет соціальноі' та психологічно'і' освіти. університету бере на-себе
відповідальністьвиконувати такі завдання:

‘

\ 3.2.1. інформувати студентів закладу та студентську і учнівську молодь міста
`

про надання медично'і' допомоги та соціальних послуг за принципами дружнього
підходу до молоді у відділенні «Клініка дружня до молоді»; ‚

3.2.2.направляти молодь, яка потребус медико—соціальноі' допомоги до
відділення «Клініка, дружня до молоді»;

3.2.3. організовувати спільно із спеціалістами відділення «Клініка, дружня до
молоді» Навчальні семінари, тренінги, круглі столи та інші інтерактивні форми
роботи 3 студентською та учнівською молоддю міста по пропаганді здорового
способу життя, поширення знань щодо роботи в інклъозивному середовищі

3.2.4. спільно із спеціалістами відділеі-іня «Клініка. дружня до молоді»
проводити роботу по залученню та навчанню студентів для роботи у ВіДДіЛСННі
«Клініка дружня до молоді» в якості волонтерів;

3.2.5. розміщувати інф-ормаційно—просвітницькі та рекламні матеріали з
ішитань формування здорового способу життя, інклюзіі' та збереження здоров`я

ні

‘Молоді.
4. Відповідальністьсторін

4.1. Сторони зобов’язуються при наданні інформаці'і про спільну діяльність
указувати назву “програми, за якото вона здійснюеться, виконавців і партнерів.

4.2. Виконання умов Угоди може здійсніоваті-іся безпосередньо договірними
сторонами або із залученням третіх осіб.

4.3. Жодна із сторін не. несе відповідальність за зобов’язант—тя іншоі' сторони.
4.4. Суперечки, які виникають між сторонами за даното Угодою,

вирішуються у порядку, встаъ-іовленому чинним законодавством.

5. Строк ді'і' Угоди_

‘

с‘
‘ 5.1 . Дана Угода набирае чинності з моменту підписання і діе протягом 2020 —

2022 р.
'

*

5.2. Якщо жо'дна із сторін не пізніше як за 3 місяці до закінчення строку ді'і'
Угоди не вимагатиме його припинення, то він вважасться таким, що подовжений ще
на один рік. . .

' 6. Умови припинення Угоди

6.1. Ця Угода може бути прининена за згодото сторін ві,!_н'іовіді—іо до чинного
законодавства.



:…

6.2. Ця Угода може бути припинена у встановленому порядку з ініціативи
будь-якоі' 3 сторін, в тому числі у разі невиконання або неналежного виконання
іншою стороною '1'1' умов.

7. Додаткові умови

7.1. За взаемною згодою сторони можуть вносити до Угоди належним чином
оформлені зміни та поповнення шляхом підписання додаткових угод. Внесені зміни
та доповнення &: невід’емною частиною цього договору.

'

7.2. Цю Угоду складено у двох примірниках, по одному для кожно'1` сторони.

8. [Оридичні адреси сторін

Уманський державний педагогічний КНП «Уманська дитяча лікарня»
університет імені Павла Тичини 20300` Черкаська обл., м.Умань,

вул.Шевчеі-іка, 46
м. Умань вул. Салова, 2

'

тел: (04744) 3—70—08

тел.: 4—04-38

езлюдний О. О. Максютов.`:

Погоджено:

Кравченко О. О.


