
ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № ^

від « £ £  » ____ ____________ 20 ■Л/'-р.

Полтавська державна аграрна академія, в подальшому іменується - 
Академія, в особі ректора Аранчій Валентини Іванівни, яка діє на підставі 
Статуту з однієї сторони та Департаменту екології та природних ресурсів 
Полтавської державної обласної адміністрації, в подальшому іменується - 
Департамент, в особі директора Брикульського Максима Володимировича, 
який діє на підставі Положення про Департамент з іншої сторони (у 
подальшому іменуються -  Сторони), визнаючи один одного стратегічними 
партнерами і направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва в 
освітній, науковій, виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної 

підготовки фахівців, виконання науково-дослідних робіт щодо вирішення 
проблем у сфері збалансованого природокористування та охорони 
навколишнього природного середовища на локальному, регіональному, 
державному та міжнародному рівнях на основі спільного використання 
інтелектуального потенціалу та матеріально-технічної бази.

Договір спрямований на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності та 

організація навчально-наукової співпраці Департаменту з Академією за 
такими напрямками:

-  екологія, раціональне природокористування та захист довкілля;
-  екологічний моніторинг та оцінка якості навколишнього природного
середовища;
-  екологічна освіта та виховання населення;
-  дослідження напрямів відновлення техногенно забруднених земель;
-  оцінка біоенергетичного потенціалу та методи його використання;
-  інноваційні методи та препарати екологізації природокористування
-  діагностика екологічних ризиків від забруднення довкілля;
-  розробка екологічної документації локального та регіонального рівня 

(екологічних програм, схем тощо);
-  розвиток територіальних систем охорони біорізноманіття природно- 

заповідного фонду та екологічної мережі.
1.2. Освітня діяльність:
-  перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців і науково- 

педагогічних працівників Сторін з урахуванням перспектив їх розвитку і 
профільних напрямів у галузі сучасних і перспективних технологій;

-  залучення фахівців Департаменту до освітньої діяльності проведення 
відкритих лекцій);



-  проведення спільних заходів, направлених на екологічне виховання та 
формування екологічної свідомості населення;

-  організація і проведення навчальних та виробничих практик, 
підготовки випускних робіт здобувачів вищої освіти в Департаменті.

1.3. Науково-дослідницька діяльність:
-  виконання спільних науково-дослідницьких робіт, проектів,

спрямованих на вирішення проблем у сфері раціонального
природокористування та охорони навколишнього природного середовища;

-  створення творчих колективів для реалізації спільних науково- 
технічних інноваційних проектів;

-  співробітництво навчально-наукових лабораторій, обмін сучасними 
методиками вимірювань;

-  залучення студентів до наукової діяльності Департаменту;
-  проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, 

конференцій, видання спільних збірників);
-  обмін науково-технічною інформацією з питань раціонального 

природокористування та органічного землеробства.
Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 

доповнюватися за згодою сторін.

2. Механізми співробітництва
2.1. Сторони розробляють і затверджують план спільної діяльності, 

згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.
2.2. Кожна зі сторін готує пропозиції з реалізації взаємодії за вказаними 

вище напрямами і доводить їх до відома другої сторони.
2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище 

напрямів Сторони укладають відповідний договір.
2.4 Ресурсне забезпечення стратегічного партнерства здійснюється на 

основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

3. Строк дії Договору
3.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту 

його підписання Сторонами та скріплення печатками.
3.2. Датою закінчення дії Договору вважати « 7й\С______

2 0 і£ р.

4. Прикінцеві положення
4.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. 

У випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами 
укладаються відповідні додаткові договори.

4.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у 
випадку прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію однієї із Сторін 
протягом 10-х календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі 
реорганізації будь-якої із Сторін, правонаступник Сторони договору



безпосередньо приймає на себе всі права та обов’язки за цим Договором, 
якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

4.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та 
термінології українською мовою у двох примірниках -  по одному для кожної 
із Сторін.

4.4. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за 
взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього 
Договору.

4.5. Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і 
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, 
підписані Сторонами та скріплені печатками.

Полтавська державна аграрна Департамент екології та природних
академія ресурсів Полтавської державної

обласної адміністрації


