
ДОГОВІР  
про співробітництво 

 
м. Умань                            «___» ___________ 2013 року 

 
Уманський національний університет садівництва, надалі ″Університет″, в особі 

ректора Непочатенко Олени Олександрівни, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та 
________________________________________________________________________________ 

(назва сільської (селищної) ради) 
в подальшому ″Установа″, в особі голови ___________________________________________,  

    (ПІБ голови сільської (селищної) ради) 
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншої 
сторони (в подальшому – Сторони), уклали даний договір про наступне:  

 
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони за даним Договором здійснюють на основі науково-господарського партнерства 
спільну діяльність у процесі впровадження основних положень стратегії соціально-економічного 
розвитку сільських територій «Рідне село» за такими напрямками: 
- організація інформаційно-консультаційної та практичної допомоги в розробці стратегічних 
напрямків розвитку та діяльності сільських територій; 
- практична допомога в розробці генеральних планів розвитку сільських територій; 
- інформаційно-консультаційна та практична допомога в створенні юридичних осіб в т.ч. 
сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів; 
- проведення наукового консультування та супроводження діяльності вже діючих та 
новостворених юридичних осіб; 
- розробка програм розвитку громади, інвестиційних проектів та бізнес-планів; 
- залучення студентів університету для проведення науково-дослідних робіт на замовлення 
сільських громад, а також для проходження ними виробничої та переддипломної практик. 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за 
іншими напрямками співробітництва. 
1.3. Цей договір є передумовою для укладання інших договорів (в т.ч. на проведення 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створення науково-технічної 
продукції). 
1.4. Цей договір не тягне за собою фінансових зобов'язань для Сторін. 
 

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2. Для забезпечення вирішення цих питань Сторони домовились: 
2.1. Обмінюватись матеріалами та інформацією, яка є в їх розпорядженні щодо питань 
зазначених у п. 1 цього Договору. 
2.2. Раз на місяць (квартал) проводити із залученням заінтересованих осіб та організацій 
обговорення проблем та узгодження спільних зусиль для їх вирішення, зокрема на сесіях 
сільських та селищних рад. 



2.3. Налагоджувати зв'язки з третіми особами та інформувати одна одну про результати цих 
контактів. 
2.4. Інші необхідні заходи, щодо предмету даного договору. 

 
IIІ.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 

3.1. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому 
законодавством порядку. 

 
IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до виконання сторонами 
взятих за ним зобов’язань та досягнення поставлених цілей. 
4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, 
що оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід’ємною частиною цього 
договору. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання 
однією із сторін своїх обов’язків інша сторона має право вимагати дострокового розірвання 
договору в односторонньому порядку. 
4.4. Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику "Університету" та 
"Установі", кожен з яких має однакову юридичну силу. 

 
V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

  
"Університет": Уманський національний університет садівництва, Україна, 20305, м. Умань, 
вул. Інститутська, 1,  р/р 31250272210153 у ГУДКУ в Черкаській обл., код 00493787, МФО 
854018. 
 
"Установа"__________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, адреса, номер телефону) 
________________________________________________________________________________ 
 
Розрахунковий 
рахунок_________________________________________________________________________ 
       (найменування установи банку) 
 
Уманський національний університет 
садівництва 
 
____________________О.О. Непочатенко 
(підпис, печатка) 

 
                               «___» __________2013 р. 

_____________________________________ 
(назва сільської (селищної) ради) 

 
________________ ____________________ 
(підпис, печатка)    (ПІБ голови сільської (селищної) ради) 

 
                               «___» __________2013 р. 
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