
Угода про співпрацю в освітній діяльності
між Івано-Франківською філією Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» та Перегінською об’єднаною 
територіальною громадою

м. Івано - Франківськ «.Ч/ » 2021 р.

Заклад вищої освіти Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» (надалі - Івано-Франківська філія) в особі директора Кота 
Григорія Васильовича, з однієї сторони, та Перегінська об’єднана територіальна громада 
(надалі - Громада) в особі селищного голови Люклян Ірини Богданівни, з другої сторони, 
виходячи з потреб професійної орієнтації молоді та інтеграції освіти і професійної 
діяльності, уклали дану угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1 Предметом Угоди єспівпраця Івано-Франківської філії і Громади щодо реалізації 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», державних і регіональних програм освіти в Україні.

1.2 Основними цілями угоди є:
- удосконалення організації та якості спільної роботи Івано-Франківської філії, 

органів управління Громади та розташованих на її території підприємств, установ і 
організацій;

- сприяння впровадженню результатів наукових досліджень і розробок у навчальний 
процес Івано-Франківської філії, практичну роботу органів управління Громади;

- професійна орієнтація молоді, надання можливостей для реалізації індивідуальних 
освітніх і творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними 
уміннями і навичками творчої, наукової та винахідницької діяльності;

1.3 Цілі угоди реалізуються шляхом:
- взаємодії Сторін у процесах аналізу ринку праці Громади та регіону з метою 

визначення і задоволення потреб у сфері професійної підготовки та 
перепідготовки кадрів;

- співпраці у розробці спільних наукових і дослідних ініціатив, проведенні 
досліджень, надання консультаційних послуг, кооперації у впроваджені інновацій;

- створення і функціонування на договірній основі курсів та інформаційно- 
консультаційних центрів Івано-Франківської філії на базі закладів освіти Громади.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Івано-Франківська філія зобов’язується та має право:

- співпрацювати із закладами освіти Громади відповідно до вимог чинного 
законодавства;

- організовувати і проводити для випускників закладів освіти, їхніх батьків та інших 
зацікавлених осіб Дні відкритих дверей, консультації з особливостей вступної 
кампанії та навчання;

- для ефективної організації і здійснення профорієнтаційної роботи забезпечувати 
заклади освіти Громади профорієнтаційними та інформаційними матеріалами;

- залучати педагогічні колективи закладів освіти до спільної науково-дослідної,



проектної, інноваційної діяльності;
- співпрацювати з освітніми установами Громади щодо практичної підготовки 

випускників до вступу до Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» та Івано-Франківської філії Університету.

2.2.Громада зобов’язується та має право:
- співпрацювати з Івано-Франківською філією у сфері профорієнтації, проходження 

практики та працевлаштування відповідно до вимог чинного законодавства;
- сприяти поширенню інформації щодо освітньої діяльності Івано-Франківської 

філії у закладах освіти Громади;
- сприяти створенню на базі закладів освіти Громади спільних освітньо-наукових 

майданчиків.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони несуть відповідальність одна перед одною в межах узятих на себе 

зобов’язань згідно з укладеною угодою.
3.2. Усі питання, що виникають між Сторонами з приводу виконання цієї угоди, 

вирішуються обопільною погодженістю або в установленому чинним 
законодавством порядку.

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
4.1. Термін дії угоди 5 років з моменту її підписання обома Сторонами.
4.2. Угоду складено українською мовою на двох сторінках у двох примірниках, кожний 

з яких має однакову юридичну силу.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Громада
Перегінська 

об’єднана територіальна громада

77662, Івано-Франківська обл. 
смт. Перегінське,
вул. Сагайдачного, буд. 26 
тел. 03474-98163 
e-mail: perehinsksr
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