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Угода про співпрацю .№ 9571040
Уманського державного педагогічного університету

імені Павла Тичини та
Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру

«і» „мат/‚№320 року

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
Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (ДаЛі Сторона 2) в особі
заступника директора Левченко Олени Володимирівни, з другоі' сторони,
що діе на підставі Статуту Сторона 1, та на підставі Положення про Центр
Сторона 2, уклали дану угоду про наступне:

1. ‘ Предметугоди
1.1. Сторони домовилися про співпрацю щодо створення умов для

виховання молоді 3 чіткою громадською позиціею, сформованими
поглядами та інтересами, розвиток, підтримка творчості, освіти та спорту,
захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів
молоді. Співпраця Грунтуеться на принципах партнерства, взаемовигоди та
спільності інтересів з метою розвитку молодіжно'і роботи.

2. Організація співпраці
2.1. Співпраця Сторін здійснюеться на взаемоді'і, взаемодопомозі та

координаціі' своі'х дій для досягнення мети та реалізаціі' напрямків
встановлених ціею угодую на рівні факультету соціальноі' та психологічноі'
освіти (кафедри соціальноі' педагогіки та соціальноі' роботи,‘Молодіжного
центру «8ТАКТ») та Черкаського обласного молодіжного ресурсного
центру.

_

'

2.2. За напрямками співпраці Сторони передбачають:
_

° проведення спільних заходів: семінарів, тренінгів, лекцій,
конференцій, майстер—класів, інноваційних форумів, акцій, програм,
спрямованих на широкий спектр проблем у-юоціальній, економічній,
екологінній, науковій, культурній, творчій та інШих сферах; "

° розвивати самоврядування через неформальну освіту;
° впроваджувати новітні механізми молодіжно'і' політики Ради

Свропи через Міжнародне молодіжне співробітництво, культурно—освітні
обміни;

° надавати правову, інформаційну, методичну та консультативну
допомогу молоді;

° підтримувати та супроводжувати молодіжні проекти,
підприемницькі ініціативи молоді, допомагати з менеджментом,
комунікаціею, пошуком волонтерів та в інших напрямах.

° підтримувати та сприяти розвитку ‚молодіжних ініціатив,
допомагати активній молоді в реалізаціі' суспільно важливих заходів;



° здійснювати профоріентаційну робота та сприяти
працевлаштування молоді;

° популяризувати волонтерство (здійснювати пошук, навчання та
інформаційну підтримку волонтерів);

_

° надавати інформаційну, консультативну та ресурсну допомогу для
молоді та громадським організаціями, залучати і'х до розробки та
обговорення соціальних проектів;

' організовувати інтерактивний доступ молодих людей до клубів за
інтересами: мовні, ораторського мистецтва, клуб інтелектуальних ігор,
психологіі', кіноклуб, літературний і т.д.

_

3. Сторони зобов’язуються регулярно обмінюватись інформаціею
щодо запланованих заходів, а також надавати можливість працівникам
обох Сторін приймати в них участь.

3. Фінансове забезпечення співпраці
3.1. Реалізація всіх спільних проектів здійснюеться на паритетних

засадах
3..2 Угода не передбачае >кодних фінансових зобов’ язань між

Сторонами

4. Виконання Угоди
-4.1. Кожна із Сторін зобов’язана дотримуватись умов ціе'і' Угодй та

несе відповідальність за і'х невиконання.
4.2. Сторо'на 1 чи Сторона 2 не несуть відповідальності за часткове

або повне чневиконання умов угоди, якщо це невиконання е наслідком форс—-

мажорних обставин .

4.3. 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 Сторонута
запропонувати шляхи розв’язання проблеми, які б задовольняли обидві
Сторони.

5. Порядок вирішення спорів
6.1 Усі розбіжності, шо виникають у Сторін за даною угодою, або

пов’язані 3 нею вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
7. Прикінцеві положення ‹

7.1. Відповідальними за виконання умов Угоди е:
— від Центру — заступника директора Левченко Олени

Володимирівни;
— від Університету — декан факультету соціальноі' та

психологічноі'освіти, д. пед. н., професор Кравченко О. 0.
7.2. Реалізація конкретних домовленостей буде здійснюватись

шляхом укладання робочих програм як додатків ДО ціе'і' Угоди.
7.3. Угода набувае чинності 3 моменту і'і' підписання та @

безстроковою.



‘

7.4. Угоду укладено у двох примірниках, укра'інською мовою по
одному примірнику для кожно'і із Сторін, які мають однакову юриличну
силу. \

7.5. Угода може бути розірвана за бажанням одніе'і із Сторін, про
що вона письмово новідомляе іншу Сторону за 30 днів до бажаноі' Дати
розірвання.

7.6. Доповненні і зміни до Угоди оформлюються у вигляді
додаткових угод, які е невід’емною частиною дано'і' Угоди про співпрацю.

8. Юридичні адреси та підписи Сторін

Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
20300, м. Умань, Черкаська обл.,
вул. Салова, 2
Тел/Факс (04744) 3—45—82

е-таіі: розі@ис19ы.ес1ы.иа
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Черкаський обласний молодіжний
ресурсний центр

Адреса: 18007, м. Черкаси,
вул. Хрещатик, 193
тел. 0685824386
е-таіі: тгс.сі<.иа@ятаі1.сот
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