
УГОДА
про п а р т н е р с т в о  та  с п ів п р а ц ю

м. Малин « _  2021 року

між Малинським фаховим коледжем в особі директора Ів ан ю к а  Ігор я  Д м и тр о в и ч а , та 
Товариство лісівників Ж итомирської області діє на підставі Статуту в особі директора 
Зарічного Василя Григоровича, уклали цю Угоду про партнерство та співпрацю (надалі 
Угода) про наступне:

1. Предмет угоди

1.1. Предметом цієї Угоди є партнерство та співробітництво між сторнами, в 
напрямах, що визначаються умовами цієї Угоди.

2. Заходи, які здійснюють сторони 
Товариство лісівників України

2.1. Сприяє у впровадженні досягнень науково-технічної діяльності у лісове 
господарство, розвиток винахідництва і раціоналізації;

2.2. Надає можливість членам товариства приймати участь у розробці проектів 
законодавчих актів та програмних докуметів на основі вітчизняного і світового наукового 
лісівничого досвіду та принципу збалансованості екологічних, соціальних та економічних 
показників ведення лісового господарства;

2.3. Сприяє в наданні пропозицій щодо вакансій для випускників згідно зі 
спеціальністю 205 — Лісове господарство;

2.4. Сприяє у зборі інформації про стан лісів і ведення лісового господарства, 
доведення її до відома широкої громадськості шляхом публікації у своїх виданнях, а також 
центральній і місцевій пресі, через телебачення . радіо та інші засоби масової інформації; 
акцій та інших заходів з питань охорони та примноження лісових багатств;.

2.5. Забезпечує організацію та проведення спільних науково-технічних конференцій, 
семінарів, лекцій, конкурсів, акцій та інших заходів з питань охорони і примноження 
лісових багатств;

2.6. Сприяє в налагодженні зв'язків з лісовими товариствами та природоохоронними 
організаціями інших країн, міжнародними природоохоронними об'єднаннями;

2.7. Сприяє в організації науково-дослідних і проектних робіт з питань ведення 
лісового господарства та охорони природи;

2.8. Приймає участь в розробці навчальних планів і освітніх програм для якісного 
забезпечення освітнього процесу здобувачів освіти спеціальності 205 -  лісове господарство;

2.9. Сприяє щодо забезпечення співробітництва з іншими громадськими та 
державними природоохоронними організаціями у справі захисту лісу;

2.10. Забезпечувати участь членів Товариства на з 'їздах лісівників, лісових конгресах 
та інших форумах, де обговорюється стан лісів, прогнози і державна політика в галузі 
лісоохорони, лісокористування і лісовідновлення.
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2.11. Забезпечує організацію та проведення спільних, науково-технічних 

конференцій, семінарів, лекцій, конкурсів, акцій та інших заходів з питань охорони та 
примноження лісових багатств;.

2.12. Сприяє в організації науково-дослідних і проектних робіт з питань ведення 
лісового господарства та охорони природи;

2.13 Забезпечує участь розробці навчальних планів і освітніх програм для якісного 
забезпечення освітнього процесу спеціальності 205 -  Лісове господарство;

2.14 Сприяє щодо забезпечення співробітництва з іншими громадськими та 
державними природоохоронними організаціями у справі захисту лісу;



.2.15 Забезпечувати участь членів Товариства на з’їздах лісівників, лісових конгресах 
та інших форумах, де обговорюється стан лісів, прогнози і державна політика в галузі 
лісоохорони, лісокористування і лісовідновлення;

2.16. Забезпечує якісне виконання навчального плану за спеціальністю га згідно з 
індивідуальним планом підготовки студента;

2.15 Інформує випускника (випускників) щодо можливості працевлаштування.

3. Загальні положення
3.1. Зміни та доповнення до Угоди вносяться за згодою сторін.
3 .2 .Угода може бути розірвана при невиконанні зобов'язань однією із сторін. Дана 

Угода не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін.
3.3.3а взаємною згодою Сторони можуть здійснювати спільні заходи: рекламні 

кампанії, виступи і публікації в ЗМІ, спрямовані на розвиток співробітництва.
3.4. Ця Угода набирає силу з моменту її підписання та діє протягом п'яти років. 

Угода виконаа в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

4 Додаткові умови

5. Адреси сторін.

Малинський Фаховий коледж 
Житомирська обл. Коростенський р-н, с. 
Гамарня, 1 вул Хлібна, 41

Товариство лісівників Житомирської області 
Житомирська обл., місто Житомир.
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