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Уманський державний ПСДЗГОГіЧНИЙ університет імені Павла Тичини
(даш Сторона ]) в особі ректора Безлтодного Олександра 1вапонича, іцо діс на
підстані Статуту, 3 одніеі' сторони та Тсриторіальпий центр соціального
обслуговуванпя (надання соціальних послуг) Гайворонськоі' міськоі' ради
далі Сторона 2) в особі директора Полііцук На'галіі' К)ріі`вни‚ з друго'і сторони,
що діс на підстані Положення, іменовані разом Сторони, уклали дану угоду про
наступне:

1. Предмет угоди
1.1. Сторонн домовилися про співпрацю в галузях науково'і, нанчалъно'і

роботи, науково—методичного забезпечення оснітнього процесу та наукоштх
досліджень. Співпраця і‘рунтуетъся на принципах партнерства, нзаемонигони та
спілы-іості інтересів 3' метою раціонального використання інтелектуаііъного та
матеріально-технітпіого потенціалу Сторін, зміцнення бази, розшнрспня та
поглпбленпя :;місту оснітнъоі' та 1—іауково'і'діяльності Стщтіі-і.

2. (')рганізапія співпраці
2.1.Співпраця Сторін ЗДіЙСШОСТЬСЯ на рінні факультету соціально'і та

пснхжогічпоі' освіти та Тернторіальним центром соціального обслуговування
(РШД‘сіі-П-ХЯ ()()ЦіаЛЫ-ШИХ послуг) Гайноронсько'і місъкоі' ради .

2.1. 'За наі'ірямкакш співпраці Сторони передбачаіо'гъ:
' Наі'іраішяти в територіалънии' центр соціального обслуговуваніш для

проходжеіпія практики студентів у заздалегідь узгодженій обома сторонами
{кількості та обумовлені терміни, а інша сторона у свою чергу надае студептаіхі
Мояоіпізість.проходити практику;

’
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° стажування та підвищення кваліфікаціі' науконо—педагогінних
працівтшкін, аспіранта соціального працівника;

° нитання лекцій пропідтптми науконцями Сторін у закладі ниціо'і освіти
п аргнера ;

° спільне науконе керівництво (консулнгування‚ РСЦСНЗУВЫННЯ)

дисертаціиішми‚ магістерськими та дипломнимн роботами;
° обмін досвідом впровадження нових іі—крормаційних технологій у

навчальному та науконому процесі;
підготовку спільних публікаціи в університетсъких ниданнях та обмін
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ними;
° підготоіжу тематинних ме'годинних посібників та підруні—іиків на

замоініені-ія інніоі' Сторони;
' орган-іізацііо та проведення спільних наукових конференцій та

стннпозіумів;
' нідтотовку епільних проектів для (])інанеуваі—іня через національні та

м іжнародні фоили ;
`

° участь у проведенні наукових. досліджень та іі—іноваційних розробок
Тернторіальним центром еоціалыюго обслуговування (надання еоціалы—іих
поедут) Гайворонсько'і' місько'і' ради та УМЗНСЬКИМ державним педагогінним
універеите'і'ом імені Павла Тінннні;

° виішені-ія досвіду роботи молодіжних 'га профенілкових организацій
Сторін;

' спільне проведення епортивно—оздоровчих та 1'<улътур_і—іо—маеових
иаході в ;

- запрошеі—іня делегацій Сторін у зв’язку 3 і'іідведеі-іням нідеумків
СПіВРОбі'Гі-іИЦТВ’д, ПіДПИСНННЯ робочих, програм та угод між зацікавленнмі-і
підрозділаъні, а також :шамеі—нніми подіями й датами в житті Сторін і держави.

2.2. Сторони зобов'язуютвся регулярно обміі-новатиеь ін‹])орі\іаі_1ісіо ніодо
:зашіініованих і<0і-1(1_)ерешіій і еемінарів, а також надавати можливість науковшюі
праціін—іикам обох Сторін брати в них участь.

3. Фінансове забезпечення співпраці
3.1. Реалізація веіх спільних проектів здійеніоетьея на паритетн'нх

чаеалах.
3.2. Угода не передбанаст жодних (]іінанеових {;обов’ягчань між ('Ёт‹^›ронамн.
З.З.Уеі фінансові зобов’язгшня, що можуть виникнути при реалізаціі' утоди

оформліоютьея у вигляді додаткових угод ДО дано'і' Угоди.

4. Використання результатів дослідження
4.1. ДОСТУПНіСТЬ результатів епілвних досліджень для тре'і‘ьоі' сторони

може мати місце лише за ЗГОДОЮ Сторін ›— виконавців на виішачеі—іих ними
умовах .

5. Виконання Угодн
_

5.1. Кожна із Сторін зобов'язана дотримуінітись умов ціе'і Угоди та несе
відповідальніеть за іх невиконання.

5.2. Сторона 1 ни Сторона 2 не несуть відповідальності за насткове або
повне невиконання умов угоди, якщо це і-ЮВИКОНШП-{Я @ наелідком фщэс—мажорннх
обоі‘авин.

5.3. У випадку, коли Сторона 1 чи Сторона 2 не в змозі дотримуватиеь
умов утоди 3 причин, не зазнанених у пункті 5.2, вона зобов'язана протягом двох
тижнів і‘іопередити про це іншу (‚`/трону та З‘сіЩЖПЧОПУПЗ’ГИ шляхи рогзв’ягзання
проблеми, які б задовоіітьняли обидві Сторонн.

6. Порядок вирішення спорів
буі. Усі 1')озбі>1<ное'гі‚ що виникаютв у Сторін за даноіо угодото‚ або



пов’язані 3 нею виріінуіоться Сторонами шляхом переговорів.

7. Прикінцеві положения
7.1. Угода набувае чинності 3 мотхтснту 'Гі' підписання та @ бозогроковото.
7.2. Угоду укладено у двох, щг>имірішках‚ украі'пською мовою по одному

нрнмірнику для коло-тог із Сторін, які :\іаіотъ однакову іоріідичну силу.
7.3. Угода може бути розірваііа за бажаннятхі одшісі' із Сторін, про що вона

гіист-‚мошэ повідомляе' іншу Сторону тап 30 „гтнін до бажано'і дати розірвання.
7.4. Доповненні і зміни до Угоди оформптототі-‚ся у вигляді додаткових

угод, які @ неіізід’емною частиною даноі' Угоди про ‹:півщъашо

8. 10ридичпі адреси га підписи Сторін

нул. Садслза, 2
Тод/(Раке ((

е—ітіаіі'

Умансъкнй Державний ПВДдГОГі‘Н-[ИЙ Територіалъний центр соціальт—того

університет імені ГТЭВЛЭ ТИЧИНИ ()бСЛ>/’Г`(313}/[321111-1$Т Шадшшя СОЦіЕіЛЬНПХ

20300, м. Умань, Черкаська обл., послуг) 1 аишэропськш мтськот ради
Кіровотрадсько'і' області
26300, м. Гайворот-і, Голованінський р…н,

Кіровоградська обл., вул. Великогоі
: Коб'шрж 4
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