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Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
(далі - Інститут), в особі ректора Войтович Радмили- Василівни, що діє на
підставі Статуту, з одного боку та Комунальне некомерційне підприємство
«Київська міська клінічна лікарня №6» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Лікарня), в
особі директора Крижевського Вадима Віталійовича який діє на підставі
Статуту, з іншого боку, надалі разом іменуються - Сторонами, уклали цю Угоду
про співробітництво (далі - Угода), предмет якого викладено нижче.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторони в своїй діяльності виходять з того, що головним завданням є
забезпечення охорони здоров’я при підготовці осіб, які навчаються в Інституті,
об’єднання зусиль у вирішені проблем і завдань освітрьої діяльності в галузі
державного управління.
1.2. В силу необхідності Сторони у відповідності зі своїми статутами на
основі рівноправ'я та взаємної зацікавленості будуть рс звивати взаємовигідне
співробітництво у галузях, які представляють взаємний інтерес, з метою їх
наукового та освітнього удосконалення.
1.3. Враховуючи взаємну зацікавленість Сторони домовилися спільно
діяти з метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань щодо медичного
забезпечення осіб, які навчаються в Інституті та підвищення кваліфікації
персоналу Лікарні.
1.4. За необхідності Сторони організовуватимуть спільні заходи (круглі
столи та науково-практичні конференції), а також сприятимуть співпраці в
наукових проектах та програмах, в розвитку та використанні сучасних
інформаційних технологій, обмін досвідом та надання консультацій між
Сторонами.
1.5. Сторони домовились про співпрацю за такими напрямами:
1.5.1. створення умов для медичного обслуговув ння здобувайів освіти
Інституту з використанням ресурсів Сторін;
1.5.2. підвищення кваліфікації персоналу Ліка^н у сфері державного
управління;
1.5.4. спільна організація науково-практичних конференцій, семінарів та
інших заходів;
1.5.5. запрошення представників Сторін для читання лекцій, обміну
досвідом та інформацією щодо навчальної, науково методичної та науководослідної діяльності;
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1.5.6. надання Лікарнею медичних послуг здобувайам освіти Інституту;
1.5.7. інші узгоджені напрями співпраці.
2. ПРАВА СТОРІН
2.1.
При здійсненні співпраці, відповідно до цід>0 го Договору Сторони
мають право:
2.1.1. Одержувати необхідну інформацію щодо рпільної діяльності між
Сторонами.
2.1.2. Організовувати, проводити та брати у у абть у спільних або
ініційованих однією із Сторін заходах співпраці.
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1.
Сторони зобов'язується:
3.1.1. Забезпечує відповідні умови здобувачам освіти Інститут;;У для
проведення медичного огляду та лікування в Лікарні.
3.1.2. Проводити спільні заходи з актуальних піитань використовую1..
матеріальні бази Сторін.
3.1.3. Направляти і приймати студентів та слухачів курсів підвищення
кваліфікації з метою набуття нових практичних знань.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1.
Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими
представниками Сторін та скріплення печатками СторпН І діє протягом десяти
років.
4
4.2.
Договір може бути змінений або розірваний за угодою Сторін, з
оформленням додаткової угоди, яка буде невід’ємьіоіо частиною даного
Договору.
■4.3.
Договір може бути розірваним за заявою однієї зі Сторін після
попереднього повідомлення іншої Сторони за 1 місяць дб дати розірвання даної
Угоди.
4.4. Строк дії цього Договору автоматично продовжується на наступний
рік, якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за ЗО днів до закінчення строку його
дії не повідомить у письмовій формі інший Стороні пре свій намір припинити
дію цього Договору,
5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
5.1.
Сторони зобов'язуються при виконаній цього Договору
підтримувати ділові контакти та вживати всі необхідні заходи для забезпечення
ефективності та розвитку їх зав’язків.
5.2.
Договір не створює фінансових зобов’язань Сторін.
5.3. У разі необхідності фінансових взаємовідщосин для виконання
конкретних робіт (завдань) між Сторонами укладаються відповідні додаткові
угоди.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.
Зміни та доповнення до цього Договору дійсні тільки у разі їх
письмового оформлення і підписання уповноваженими представниками Сторін,
6.2.
Договір складено у .двох примірниках по одному для кожної зі
Сторін, які мають однакову юридичну силу.
7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ЮРИДИЧНІАДРЕСИ СТОРІН
і
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