
УГОДА 
про співпрацю

« 7(9» тої 2021 р. м. Івано-Франківськ

Державний витий навчальний заклад «Прикарпатський національний 
\ ні.версите.г імені Василя Стефаника» (надалі ■ Сторона 1) в особі ректора 
Цененди Ігоря Євгеновича, шо діє па підставі Статуту, з одного боку та 
Гісрегінс.ька селищна рада Івано-Франківської області (надалі Сторона 2) в особі 
селищного голови .'Іюклян Ірини Богданівни, що діс на підставі Законе України 
«Про .місцеве самоврядування в Україні» з другого боку (разом Сторони). 
\ клали цю угоду про наступне:

1.ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Предметом угоди г співпраця Сторін щодо реалізації Законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, державних і 
регіональних програм освіти в Україні. Стратеги розвитку Івано-Франківської 
області на 2021-2027 роки та інших. Основними завданнями угоди с

- удосконалення організації та якості спільної роботи Сторін у розрізі 
напрямів та спеціальностей підготовки фахівців Стороною 1;

- співпраця у розробці спільних наукових і дослідних ініціатив, проведення 
досліджені,, надання консультаційних послуг, кооперація у впроваджені 
інновацій;

- забезпечення якості професійно-практичної підготовки студентів спільно 
визначени.х Сторонами спеціальностей;

- організація навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів 
спільно визначених Сторонами спеціальностей в структурних підрозділах 
Сторони 2.

- організація консультаційної роботи з підготовки стратегії розвитку 
громади та плану заходів з ного реалізації, моніторинг та оцінка їх виконання;

- організація підготовки та подання проектів з актуальних питань розвитку 
громади;

- організація та проведення тренінгів, консультаїїійно-інформацігніих та 
інших заходів щодо підвищення кваліфікації представників Сторони 2 з проектної 



та інших видів діяльності на базі І Іроектно-освп нього центру «Агенти змін» 
Університ ету;

- співпраця в рамках реалізації діючих проектів Сторін.

1.2. Втілення завдань здійснюватиметься через такі форми роботи:
науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, лекції, 

індивідуальні та групові консультації з актуальних питань розвитку 
територіальних громад в Україні, зокрема на Прикарпатті, в т.ч з використанням 
онлайн-плаї форми Сторони 1;

- підготовка науково-методичних розробок, наукових статей, методичних 
рекомендацій;

- апробація результатів наукових досліджень на базі структурних 
підрозділів Сторони 2:

- спільна консультаційна робота з підготовки стратегії розвитку громади та 
план) заходів з його реалізації, моніторинг та оцінка їх виконання;

- спільна підготовка та. подання проектів з актуальних питань розвитку 
громади;

- організація та проведення тренінгів. консультаційно-інформаційних та 
інших заходів, в т.ч. онлайн, щодо підвищення кваліфікації представників 
Сторони 2 з проектної та інших видів діяльності на базі Проектно-освітнього 
центру «Агенти змін» Сторони 1 з видачею сертифікатів;

- розширення співпраці в рамках діючих та нових проектів Сторін;
- проведення практичних занять, навчальної, виробничої та переддипломної 

практик студентів спільно визначених Сторонами спеціальностей в структурних 
підрозділах Сторони 2.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Державний виший навчальний заклад «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»:

2.1.1. Сторона 1 направляє для проходження практики студентів на бази 
практики у структурні підрозділи Сторони 2 для проходження навчальної, 
виробничої та переддипломної практик за спільно визначеними Сторонами 
спеціальностями.



2.1.2. Призначає осіб з числа науково-педагогічних працівників, 
відповідальних за проходження студентами практик, вказаних у її. 2.1.1.

2.1.3. Повідомляє Сторону 2 про науково-методичні заходи (конференції, 
семінари тощо), шо організовується Стороною 1 з актуальних проблем розвитку 
громади.

2.1.4 За наявності можливостей забезпечує Сторону 2 методичними 
матеріалами з питань співпраці, які видаються Стороною 1.

2.1.5. Сприяє виданню підготовлених спільно з представниками Сторони 2 
методичних та інших матеріалів з актуальних питань розвитку та діяльності 
громади.

2.2. [leper інська селищна рада:
2.2.1. Налає Стороні 1 бази для здійснення навчальних, виробничих та 

переддипломних практик студентів за спільно визначеними Сторонами 
спеціальностями.

2.2.2. ІІризначає з числа представників Сторони 2 осіб, які забезпечать 
належне проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної 
практики.

2.2.3. Сприяє створенню відповідних умов для проведення навчальної, 
виробничої та переддипломної практики студен тами Сторони 1.

2.2.4. За зверненням Сторони 1 сприяє апробації результатів наукових 
досліджень з питань розвитку громади.

2.2.5. Проводить спільну роботу з Стороною 1 з розробки методичної 
докумеи т ації.

2.2.6. Надає статистичну та іншу довідкову інформацію, необхідну для 
написання наукових та дипломних робіт студентами і викладачами Сторони 1.

2.2.7. Забезпечує участь предс тавників Сторони 2 у тренінг ах вебінарах з 
підвищення кваліфікації за спеціальними короткостроковими програмами щодо 
проектної та інших видів діяльності на базі Проектно-освітнього центру «Агенти 
змін» Сторони І.

2.2.8. Сприяє створенню умов для розширення напрямів співпраці із 
структурними підрозділами Сторони І в розрізі спільних стратегічних напрямів 
розвитку.



3. ВІДПОВІДАЛЬНІ ТЬ СТОРІН

3.1. Усі питання, що виникають між Сторонами з приводу виконання цієї 
угоди вирішуються обопільною погодженістю або в установленому чинним 
<ако н ола в сі вом поряяку.

3.2. Ця угода не покладає на Сторони фінансових зобов’язань для будь-кого 
з них. якщо інше не зазначено в додаткових угодах до договору.

4. ГЕРУНН ДІЇ УГОДИ. ПОРЯДОК її ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ її ДІЇ

4.1. Термін дії угоди 5 (п’ять) років з дня її підписання обома Сторонами.
4.2. Зміни та доповнення до угоди вносяться лише за письмовою згодою 

Сторін.
4.3. Сторони можуть дост роково припинит и дію угоди у разі:
- взаємної згоди сторін;
- в односторонньому порядку, письмово попередивши за місяць до нього 

іншу Сторону;
- \ випадку недоцільності подальшого співробітництва.
4.4. Угода складена в. двох примірниках, кожен з яких мас однакову 

юридичну силу.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Державний вищий навчальний заклад
1 Ірикаріїатськнй національний 

хніверситс] імені Василя Стсфаника» 
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Перегінська селищна рада 
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тел. (03474)98-1-63
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Селищний голова'
Ї.Б.Люклян
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