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Ізмаїльське вище професійне училище Київської державної академії водного 
транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (ІВПУ КДАВТ), в особі 
директора Костусєвої Н.П., що діє на підставі Положення, та Дунайський інститут 
Національного університету « Одеська морська академія» ( ДІ НУ «ОМА»), у подальшому 
іменується Сторона-2, в особі директора Чимшир В.І, що діє на підставі Положення про 
Дунайський інститут НУ «ОМА», надалі разом за текстом Договору «Сторони», уклали цей 
Договір про наступне:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 .Предметом цього договору є співробітництво з метою підвищення ефективності освітнього 
процесу в закладах Сторони-1 та Сторони-2, ефективного використання творчого потенціалу 
педагогічних працівників навчальних закладів, раціонального використання навчально- 
методичної, матеріально-технічної бази Сторін.
1.2.Сторони здійснюють спільну діяльність спрямовану на:

-  створення єдиного освітнього простору;
-  забезпечення належних умов для організації освітнього процесу;
-  розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань учнів, курсантів, студентів;
-  впровадження сучасних освітніх технологій.

2.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Здійснювати спільну діяльність, передбачену в гі.1 Договору, постійно ініціювати та 

підтримувати процеси інтеграції та координації зусиль. Для цього узгоджено проводити 
науково-методичну роботу з педагогічними кадрами, сприяти зростанню їх професійної 
майстерності; проводити спільні науково-технічні заходи; сумісно використовувати 
матеріально-технічну базу сторін (приміщення, обладнання, тренажери, тощо) за окремими 
листами та додатковими угодами до цього договору.

3.ПРАВА СТОРІН
3.1. Право на участь в управлінні та веденні спільної діяльності.
3.2. Право на інформацію щодо умов, змісту і результатів спільної діяльності.
3.3. Право на використання результатів спільної діяльності та на врахування індивідуального 
вкладу у спільну справу кожною Стороною

4. ПРИНЦИПИ СПІВПРАЦІ
4.1. Сторони діють у межах і суворо дотримуються чинного законодавства України, 
зберігають конфіденційність інформації, службову таємницю, отриману в процесі співпраці.
4.2. Сторони використовують можливості, сили і засоби при виконанні взаємопов’язаних 
завдань у межах своєї компетенції, наданих прав і обов'язків, взаємно і своєчасно 
обмінюються інформацією з питань співробітництва.
4.3. Сторони, що домовляються, зобов’язуються розглядати одна іншу на умовах 
рівноправного партнерства, створюючи сприятливі умови для співробітництва.
4.4. Цей Договір не впливає на зобов’язання Сторін за їх договірними відносинами з іншими 
юридичними та фізичними особами.
4.5. Всі питання, проблеми і розбіжності, які-можуть виникнути у процесі співпраці, Сторони 
зобов'язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних переговорів, з урахуванням 
інтересів обох Сторін і мети цього Договору.

5.ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
5.1.Зміна, доповнення і розірвання цього договору допускаються за взаємною згодою Сторін, а 
у випадках, установлених законом або цим договором, цей договір може бути припинено або 
розірвано в іншому порядку.
5.2.Зміни і доповнення договору оформлюються окремою письмовою угодою, якщо така зміна 
або доповнення здійснюється за взаємною згодою Сторін.
5.3.Документ, який вносить зміни до цього договору, підписується уповноваженими 
представниками Сторін.



6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням 
цього договору, вирішуються шляхом переговорів.
6.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо 
розбіжностей, що виникли, а також у разі якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення 
переговорів, спір вирішується в судовому порядку, встановленому законодавством України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами до ЗО. 06. $.018 к .

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ~ ^
8.1. Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для 
договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення 
згоди за істотними умовами договору як на підставу вважати його неукладеним або 
недійсним.
8.2. Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього договору стане або буде 
визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не братиметься до уваги 
або ж Сторонами будуть вжиті заходи щодо зміни договору тією мірою, щоб зробити договір 
дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.
8.3.Зазначений Договір складений у двох примірниках, кожний із яких має однакову 
юридичну силу, та вступає в дію з моменту підписання його Сторонами.

9.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
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