
УГОДА 
про співпрацю

м. Малин « Н  » 2022 року

між Малинським фаховим коледжем в особі директора Іванюка Ігоря 
Дмитровича, що діє на підставі Статуту, та ДП Радомишльське ЛМГ в особі директора 
Дмитренка Івана Васильовича, що діє на підставі Статуту, про підготовку та 
працевлаштування здобувачів освіти, що навчаються за спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування 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. Забезпечує керівництво практиками за узгодженими спеціальностями, кількістю 
здобувачів і освіти термінами проходження на своєму підприємстві згідно з навчальними 
планами з підготовки фахових молодших бакалаврів дотримуючись Положенням про 
практику здобувачів освіти у Малинському фаховому коледжі, включаючи вимоги з 
охорони праці та техніки безпеки.

2.2. За узгодженими темами надає здобувачам освіти можливість виконання 
курсових робіт та проведення лекцій, практичних робіт на власній виробничій базі.

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

2.4. Надає допомогу коледжу у розвитку матеріально-технічної бази освітнього 
процесу.

2.5. Надає можливість здобувачам освіти коледжу здобувати освіту за дуальною 
формою навчання.

Малинський фаховий коледж

2.6. Забезпечує якісне виконання навчального плану за спеціальністю та згідно з 
індивідуальним планом здобувача освіти.

2.7. Забезпечує керівництво та проведення практики здобувачів освіти на даному 
підприємстві по тематиці підприємства-замовника.

2.8. Доводить до відома випускників про наявні вакантні місця на підприємстві та 
сприяє їх працевлаштуванню.

2.9. Використовує надані підприємством устаткування та прилади на розвиток 
матеріально-технічної бази освітнього процесу при підготовці необхідних підприємству 
фахівців. Забезпечує здобувачів освіти навчально-методичною літературою.

2.10. Проводить наукові дослідження на базі підприємства.

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. За 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.

4. Додаткові умови

5. Адреси сторін.
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