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Кременчуцький нацiональний унiверситет iMeHi Михайла
Остроградського в особi першого проректора Никифорова Володимира
Валентиновича, rцо дiе на пiдставi довiреностi JфЗ2-10/1450 вiд 20.12.2018 р.
з одного боку Комунальне пiдприсмство <Кременчуцька MicbKa
телерадiокомпанiя>> в особi директора КП (кТРк)
ПерепелЯтника СергiЯ Леонiдовича' щО дiе на пiдставi СтатутУ (далi
СТОРОНИ) укладають цей договiр про таке:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

сторони домовляються спiльно дiяти з метою об'еднання зусиль у
галузi навчальНо-наукоВоi дiяльНостi, проведення спiльних заходiв, обмiну
досвiдом в сферi iнформацiйних технологiй, впровадженнi iнновацiйних
технологiй розвитку, розвиток взаемин у культурологiчнiй та соцiальнiй
сферах та спiльна реалiзацiя проектiв у сферi надання сr{асних ocBiTHix
послуг, проведення спiльних навчально-виховних заходiв.

2 Форми спIвроБIтF{иI]твА

2.\ Сторони домовляються спiльно дiяти на засадах взаемнот вигоди та
iHTepeciB кожноi зi CTopiH цього ДОГОВОРУ.
2.2 Сторони обмiнюються наявною у Тхньому розпорядженнi науковою
iнформацiею щодо ycix аспектiв взаемного iHTepecy, проводять спiлънi
консультацii, науково-практичнi семiнари, конференцii, майстер-класи,
профорiентацiйнi заходи, встановлюють HaykoBi зв'язки iз третiми особами та
iнформують один одного про результати подiбних KoHTaKTiB.
2.з Пiдготовка та розробка медiаконтенту, видання спiльних
публiкацiй, монографiй, пiдручникiв, навчальних посiбникiв тощо.
2.4 Органiзацiя та реалiзацiя спiльних наукових заходiв:
дослiджень, тренiнгiв, конференцiй, ceMiHapiB, вебiнарiв,
стартапiв, мастеркласiв, круглих столiв, панельних дискусiй та iH.

наукових

системних
воркшопiв,



З ВЗАСМШ ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH

3.1 Проведення наукових (статистичних, маркетингових тощо) дослiджень,
ствоtrJення медiаконтенту за напрямами, якi визначаються i затверджуютъся

СТОРОНАМИ спiльним тематичним планом дослiджень.
3.2 Залучення спецiалiстiв Кп (кТРК) для роботи у складi екзаменацiйних

комiсiй i задля рецензування магiстерських робiт (вiдповiдно до положення)

для вiдбору найкращих студентiв для подальшого працевлаштування.

З.З Надання можливостi проходження студентами КрНУ виробничоТ та

переддиПломноi практики в КП (КТРК), утомУ числi на безоплатнiй ocHoBi.

з.4 Надання мо7Itливостi проведення екскурсiй та забезпечення супроводу на

територiТ однiеТ iз CTOPIH.
3.5 Iнформування про HayKoBi досягнення та результати, отриманi за

напрямами науковоi дiяльностi, у розвитку яких е взаемна зацiкавленiсть.

з.6 Сприяння участi cBoix спiвробiтникiв У наукових конференцiях та

публiкацiях результатiв наукових дослiдженъ у збiрниках наукових праць, якi

видаються СТОРОНАМИ.
3.7 Органiзацiя ycix вищезазначених заходiв за попередньою домовленiстю
cTopIH на пiдставi пiдписання узгод}кених тематичних планiв.

З.8 Iншi види взаемовигiдноТ дiяльностi виконуються СТОРОНАN4И На

пiдставi додаткових угод.

4 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

4.| сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне

виконання умов Щоговору у межах прийняття обов'язкiв у порядку,

встановленому чинним законодавством.
4.2 Спiрнi питання вирiшуються шляхом Iх узгодження та укладання
додаткових угод мiж СТОРОНАN4И.

5 TEPMIH дIi договору

5.1 Щоговiр вступас в силу з дня його гtiдписання обома СТОРОНАIVIИ i Дiе

постiйно.
5.2 Щоговiр може бути розiрваний за взаемною згодою CTOPIH абО за
iнiцiативи однiсi зi cTopIH iз обов'язковим повiдомленням iншоi, не пiзнiше
нiж за один мiсяцъ до розiрвання Щоговору.
5.3 ,Щоговiр укладено у 2-х примiрниках, кожен з яких мас однакову

юридичну силУ, пiдписуеться стороНАмИ i зберiгасться по одному

примiрнику у кожноi СТОРОНИ.



б ПРИКIНIЩВI ПОЛОЖЕННrI

б.1 Сторони у своiй дiяльностi керуються Законами Украiни <Про вищу
ocBiTy> та <Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть>>, Указом Президента
УКраТни кПро нацiональну стратегiю розвитку освiти в УкраiЪi на перiод до
20Я РОкУ), Статутами CTOPIH, цим Щоговором та iншими нормативними
ДокУМенТами. Yci питання, пов'язанi з виконанням .Щоговору, вирiшуються
СТОРОНАМИ вiдповiдно до чинного законодавства.
6.2 Щоговiр не впливае на обов'язки cTopiн щодо iнших дiючих чи майбутнiх
договорiв, а також на вза€мовiдносини з третiми СТОРОНАМИ.
6.З Yci змiни та доповнення до цього ,Щоговору е дiйсними, якщо ix
оформлено у письмовiй формi та пiдписано СТОРОНАМИ.

7 ЮРИДИЧНI АДРЕСИТА ШДПИСИ CTOPIH
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