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У Г О Д А .№ 07.10-20\22-2

нро снівробітннцтво

м. Черкаси, м. Умань « » 2022 р.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тнчини

(надалі — Університет ) в особі ректора Безлюдного Олександра

1вановича,№ діе на основі Статуту 3 одніеі’ сторони, та

Асоціація «інкшозивного Реабілітаціоно Соціального Туризму» (надалі -

Асоціація) в особі виконавчого директора Каштана Сергія

Миколайовича, який діе на підставі Статуту 3 другоі' сторони,

що в подальшому е «СТОРОНИ» - уклали дану Угоду, яка діе на підставі

ЧИННОГО законодавства ПРО наступне :

1. ПредметУгодн

1.1. Предметом УГОДИ е:

020 об’еднання інтелектуального ресурсу та координація спільно'і
_

діяльності з метою розробки і впровадження науково-обгрунтованих

методик та креатршно-іъшоваціі’ших форм роботи з нснхологічно'і'

реабілітаці'і та соціально'і адаптаці'і в різъшх напрямках та видах

1нклюзивного Реабілітаціоно Соціального Туризму (надалі - 1РСТ) 3

урахуванням умов інклюзивності та Безбар’ерно'і доступності для

наступноі' Цільово'і аудиторі'і :

вразливі та т'льгові верстви населення, а особливо :

. учасники бойових дій (УБД) ;

. потерпілі внаслідок военних дій та інших ситуацій в післявосннийі

мирний період ‚'

. особиз інвалідністю, в т.ч. 1 особиз інвалідністю дитинства;

. внутрішньо переміщені особи, що зазнали фізичногота психологічного
впливу на здоров ’я, внаслідок бойових дій ;

. ліквідаторита постраждалі від аваріі' на СМЕС ;



.;. популяризація інклтозивного Реабілітаційно-Соціального Туризму, як

засобу психологічно'і реабілітаці'і і еопіально'і' адаптаці'і для даноі'

Цільово'і аудиторі'і.
0.0 Розробка нормативно-законодавчих документів щодо створення та

діяльності на матеріальній базі комунального закладу «Черкаський
обласний центр медико—соШальноі' експертизи Черкаськоі' обласноі'

ради» (один 3 засновниківАсоціаціі' «1РСТ» за рішенням обласной“ ради
Черкаська? області) інформаційно-Ресурсного та Наукове-

пракгичного центру «1нклюзнвного Реабілітаціоно-Сопіального
Туризму» ім. Владлена Лепського як безбалансовий структурний

підрозділ даного комунального закладу .

2. Обов’язкн Сторін

2.1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичннн спільно з Асоціаціею «1нклюзнвного Реабілітаціоно
Соціального Туризму» відповідно до глави 1. даноі Угоди :

— визначають коло актуальних питань у галузі співпраці Університету та
Асоціаці'і ;

`

- готують спільні науково-дослідні проекти в сфері соціального захисту

вразливих та пільгових верст населення з урахуванням новітніх науково-
обгрунтованих методик які будуть застосовані в практичній роботі щодо

надання послуг з соціально-псгшологічно'і' реабілітаціі' та соціальноі

адаптаці'і з виконанням умов інклюзивності і Безбар’ерноі' доступності;
- надають наукові та практичні консультаціі' один одному по мірі іх

необхідності в межах своеі' компетенці'і.

2.2. Університет зобов’язуеться :

- спрняти популяризаціі' науковоі' та громадсько'і діяльності Асоціаціі', а

також '1'1' засновникам і членів;
- залучати працівнгшів до сумісно'і' проектно'і та науково-практичноі'

діяльності;



і і

- сприяти організаці'і і проведетшю наукових та освітніх заходів на
практичній основі.

2.3. Асоціація зобов’язуеться :

- пропагувати науково-освітню та практичну діяльність Університету;
- пропагувати науково-методичну діяльність Університету;
- залучати Університет до проведення науково-освітніх та практичних
заходів з тштань застосування [РСТ різних видів та напрямків в сфері
сОЦіально-психологічно’і' реабілітаці'і та соціально'і' адаптаці'і для дано'і'
Цільово'і' аудиторі'і' .

2.4. Співробітъшцтво Університету та Асоціаці'і' здійснюються шляхом
проведення спільтшх заходів та скоординовано'і' участі представників даних
Сторіну зах0дах іншо'і' Сторони.
2.5. Для координаціі' науково-пракгично'і діяльності Сторони визначають
своі'х представників та наділяють '1'х віштовідншии повноваженнями.

3. Термін ді'і' Угоди

3.1. Дана Угода набирае чинності з моменту його підгшсання Сторонами та
‹: безстроковою.
3.2. Угода прштиняе свою дію у разі реорганізаці'іабо ліквідаці'і одніеі' із Сторін,
а також за домовленістю Сторін у відповідності до чштного законодавства
Украіни.

3.3. Систематичне невиконання одніею із Сторін зобов’язань, передбачених
даною угодою, е підставою для И розірвання.
3.4. Дана Угода складена у 2—х примірнгшах, які мають однакову юридичну
силу, по одному для кожно'і' із Сторін.
3.5. Зміни по УГОДі можуть бути внесені за взаемною з‘годою Сторін, які
оформляються і підписуються Сторонами додатковою угодою.



г !

4. Місцезнаходженпята контакти Сторін:

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Украіна, 20300, Черкаська обл., М. Умань, вул. Салова, 2 ‚

Код СДРПОУ 02125639 ; Телефон./Факс: (04744) 3-45-82;

е-таі1: роз’с@ш1ри.ес1и.и;1

`Декан факультету соЦіально'і та психологічно'і' освіти

Погоджено

Ректор

(( »

‚у
Асоціація «1нклюзивногоРеабілітаціоноСоціального Туризму»

вул. Волкова, 22 м. Черкаси 18005, Украіна;

Код СДРПОУ 40497820

Тел. 0472-33—68-10; Моб. 067-159-91-68;

е-таі]: іг$і0412@3таі|.сош

Виконавчий директор
% ] С.М. Каштан

« » 2022 .

`

юриск УАЬТ
" " 20 р.

Підпис


