
УГОДА 
про партнерство та співпрацю

м. Малин « » ________2021 рокуб 5»

М ІЖ  Малинським фаховим коледжем В особі директора І в а н ю к а  І г о р я  
Дмитровича, що діє на підставі Статуту, та Поліським філіалом > крНДІЛГ А (ПФ 
УкрНДІЛГА) в особі директора Ш евчука Віктора Васильовича, шо діє на підставі 
Статуту про підготовку та працевлаштування здобувачів освіти, які навчаються за 
спеціальністю 2 05  -  Лісове господарство денної та заочної форм навчання

1. Предмет угоди

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

2.Заходи, які здійснюють сторони 
Підприємство

2.1. За узгодженими темами здійснює спільне проведення науково-дослідних 
робіт,науково-практичних конференцій, методичних семінарів, круглих столів.

2.2. Надає студентам та науково-педагогічним працівникам можливість 
використання власної матеріально-технічної бази для проведення наукових 
досліджень та виїзних занять.

2.3. Надає випускникам, як молодим спеціалістам, що направлені на 
підприємство за згодою сторін згідно з отриманою спеціальністю і кваліфікацією 
відповідно до чинного законодавства України та своєчасно повідомляє коледж про їх 
прибуття до місця роботи.

2.4. Надає консультації щодо удосконалення та розвитку матеріально-технічної 
бази для покращення якості навчального процесу.

Малинський фаховий коледж:

2.5. Забезпечує якісне виконання навчального плану за спеціальністю та згідно 
з індивідуальним планом цільової підготовки здобувача освіти.

2.6. За спільними темами здійснює проведення науково-дослідних робіт, 
науково-практичних конференцій, методичних семінарів, круглих столів.

2.7 Направляє за його (їх) згодою випускника (випускників) на дане 
підприємство і видає направлення на проходження практики чи працевлаштування.

2.8. Використовує матеріально-технічну базу підприємства за призначенням, а 
саме для проведення наукових досліджень та виїзних занять.

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



3. Додаткові умови

4. .Адреси сторін.

Малинський Фаховий коледж  
Житомирська обл Коро», і енський р-н. с. 
Гамарнм \ М '•!..> іа̂ .
КфдЄДРІ y-j 
Директор

Поліський філіал УкрНДІЛГА (ГІФ 
УкрНДІЛГА)
Код СДРПОУ  
00994130
Жн * омирська обл.. Житомирський р-н, село
Довжик, вул. Нескорених.2
Директор

В. В. Шевчук


