
Угода
про співпрацю та організацію взаємовідносин

м. Івано-Франківськ
« Vх » 20с?с~) р.

Івано-Франківський національний медичний університет (надалі - 
Університет) в особі ректора професора РОЖКА Миколи Михайловича., що діє на 
підставі Статуту та Вигодська спеціальна школа Івано-Франківської обласної 
ради (надалі -  Спеціальна школа) в особі директора школи ЯКИМІВ Оксани 
Романівни, що діє на підставі Статуту (разом -  Сторони), уклали дану угоду про 
співпрацю та організацію взаємовідносин (далі - Угода), та домовились про наступне:

1. Предмет Угоди
1.1. Сторони у відповідності до даної угоди виходять з того, що інтереси кожної 

з них відповідають реалізації проектів у сфері підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців, створення бази практики та апробації наукових 
досліджень з питань покращення стану і охорони здоров'я населення (в тому числі 
дитячого), розробка, упровадження, апробація і підвищення ефективності науково- 
дослідної роботи з урахуванням використання природнього лікувального потенціалу 
Карпатського регіону в процесі охорони здоров’я населення і освітньої діяльності обох 
установ.

1.2. На підставі вище викладеного Сторони зобов’язуються діяти спільно для 
досягнення освітніх, медичних, реабілітаційних, корекційних, оздоровчих та науково- 
педагогічних цілей у відповідності до завдань та інтересів кожної із сторін.

1.3. У процесі виконання намічених спільних цілей сторони будуватимуть свої 
взаємовідносини на основі рівності, чесного партнерства та захисту спільних 
інтересів.

2. Напрямки співпраці сторін
2.1. Співпраця сторін здійснюватиметься в межах їх компетенції за наступними 

напрямками:
2.1.1. Проведення спільної роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації медичних, педагогічних кадрів та проведення і впровадження з практику 
передових медичних і педагогічних наукових досліджень.

2.1.2.Використання природного потенціалу Карпатського регіону в процесі 
здійснення освіти, реабілітації, оздоровлення та лікування населення.

2.1.3.Надання професорсько-викладацьким складом ІФНМУ 
консультативної допомоги спеціальній школі у питаннях Статутної діяльності щодо 
організації реабілітаційного та корекційного освітнього процесу, апробації та 
упровадження новітніх методик тощо.

2.2.Зазначенні в п.2.1. угоди не є вичерпними напрямками, та їх перелік може бути 
розширено за згодою сторін.

3. Форми співпраці:
3.1. Сторони співпрацюватимуть в наступних формах:

3.1.1. Проведення спільних наукових досліджень, виконання науково- 
дослідних робіт, які будуть оформлятися окремими угодами, планами, проектами.

3.1.2.Організація та участь у спільних заходах (конференціях, кластерах, 
асоціаціях, лекціях, семінарах , форумах, виставках, ярмарках, тощо).

3.1.3.Створення спільних робочих груп, комісій, проведення зустрічей та 
консультації, з питань, що відносяться до компетенції сторін.



3.1.4.Залучення вчених, педагога, медичних працівників та фахівців вузу і 
спеціальної школи до вирішення питань, що становлять спільні інтереси.

3.1.5. Обмін досвідом, науковою інформацією, освітніми методиками і 
технологіями документацією з урахуванням норм діючого законодавства.

3.1.6. Взаємодія з засобами масової інформації.

4. Відповідальність Сторін
3.1. Кожна Сторона бере на себе зобов'язання щодо виконання цієї Угоди.
3.2.Кожна із Сторін несе відповідальність за забезпечення освітньої і науково- 

дослідної роботи, яка проводиться на базі Університету та Спеціальної школи.
3.3.Усі спірні питання, які виникають у ході реалізації цієї Угоди, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів.
3.4.Сторони беруть на себе зобов'язання не поширювати інформацію, 

отриману в рамках цієї Угоди, та не передавати її третім Сторонам без письмового 
дозволу відповідної Сторони.

3.5.Інформація, отримана в рамках цієї Угоди, не може бути використана в 
комерційних цілях. Така інформація може використовуватися виключно для 
службових цілей.

3.6.У взаємодії сторони дотримуються принципу захисту авторських прав та 
академічної доброчесності.

5. Дія Угоди
5.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання.
5.2. Ця Угода укладається на 5 (п'ять) років.
5.3. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або зміну цієї 

Угоди після закінчення строку її чинності протягом одного місяця, Угода підлягає 
продовженню на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені даною 
Угодою, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження.

5.4. Деталізація уточнення, зміни, доповнення окремих умов цієї Угоди при 
потребі оформлюється двосторонніми протоколами, які є невід'ємною частиною цієї 
Угоди.

Адреси сторін

Вигодська спеціальна школа" 
Івано-Франківської обласної ради 

Галицького, 7, 
смт. Вигода,Долинського району,

Івано-Франківський національний 
медичний університет

76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька,2

М.М.


