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MiHicTepcTBa освiти
василiвни, що дiо на

договlр про qпlвпрАцю
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зайнятостi, в особi
що дiе на пiдставi
з другоТ сторони,
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коледж дизаину та
иректора коледжу
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далi - l_{eHTp

уклали цеи договlр про наступне.

1. прЕдмЕт договору
ffоговiр спрямований на партнерство, спiвробiтництво та координацiю дiй, що направленi

на реалiзацiю завдань щодо соцiального захисту, соцtально-психологiчноi адаптацiТ та сприяння
працевлаштуванню випускникiв згiдно Кодексу Законiв про працю УкраТни, 3акону УкраТни <Про
зайнятiсть населення> вiд 05.07.2012р, Ns 5067-1Y (чинний з 0,1.01.2013р.), Постанов Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни кПро Порядок укладання договорiв про стажування студентiв вищих навчальних
закладiв на пiдприемствах, в установах та органiзацiях> вiд ,16.01,2013р. Ns 20 та кПро Порядок
працевлаштування випускникiв вищих навчальних закладiв, пtдготовка яких проводилася за
державним замовленням> вiд 22.0В.1996р. Ns g92, iнших нормативно*правових aKTiB.

2. КОЛЕДЖ ЗОБОВ'Я3УеТЬGЯ:
2.1.3алучати працiвникiв l-{eHTpy зайнятостi до участi в проведеннi рQз'яснювальноТ роботi

з питань працевлаштування, проведення годин спiлкування з теми KTexHiKa пошуку роботи>.
2'.2. Ввести рубрику кПрацевлаштування) на офiцiйному сайтi Коледжу,. де розмiщувати

матерiали, наданi l-{eHTpoM зайня-гоётi, для користування педагогiчними працiвнИками, студентами

'u'"ПЪ:Т"LН?чur.n Щентру занятостi матерiали для здiйснення професiйного iнформУвання
grieHTiB, випускникiв загальнооовiтнiх навчальних закладiв i профтехучилищ лро спеЦi?ГiЬностi, за
якими Коледж надас ocBiTHi послуги.

2.4. Брати участь у заходах органiзаторами, яl(их е l-{eHTp зайнятостi (<tЯрмарок вакансiй>,
<fleHb вiдкритих дверей> та iH.) щодо отримання iнформацiТ про потенцiйних роботодавцiв та
наявнiсть вiльних вакансiй.

з. цЕнтр зАЙнятостl зоБов,язуеться:
3,1 . Надавати матерiали для здiйснення iнформування студентiв про професiТ та

спецiальностi, що користуються попитом на ринку працi, ситуацiю на ринку працi та перспективи
працевлаштування.

З.2. Надавати консультацiТ Коледжу у cTBopeнHi банку даних потенцiйних роботодавцiв.
3.3. Надавати працiвникам Колерку iнформацiю щодо сучасних методiв профдiагностики та

iT використання у профорiентацiйнiй роботi.
3.5. Приймати участь у кЯрмарках вакансiй), круглих столах та ceMiHapax, що проводяться

Коледжем для надання iнформацiТ про iснуючi BaKaHciT на пiдприемствах, установах, органiзацiях
MicTa Чернiвцi.

3.6. Проводити роз'яснювальнi роботи серед студентiв i випускникiв Коледжу 3 питань
працевлаштування та проводити години спiлкування з теми: KTexHiKa пошуlry роботи>.

4. вlдповlдАльнlсть cToPlH
4.1. Сторони не несуть фiнансовоТ вiдповiдальностi за неповне викQнання flоговору



5. розlрвАння договору тА вирlшЕння сп!рних питАнь
5.1.,Щоговiр може бути розiрваний за погодженням CTopiH. Qторона, яка е iнiЦiаТОРОМ

розiрвання,Щоговору, письмово попереджас iншу Сторону про свое рiшення не пiзнiше нiЖ За 10
календарних днiв.

5.2. Спiрнi питання мiж Оторонами вирitчуються шляхом Тх узгодження, а такОЖ У
встановленому законодавством порядку.

6. TEPMIH дllдоговору
6.1. Даний flоговiр набирао чинностi з моменту пiдписання його Сторонами та дiе протягоМ

5 poKiB.

Щiя ЩоговоQч авта[датцчца цqаtLQцtаачаIца& ца цааIчRцL ý qoKi.a Qa чмQви\ якчцо жоццtа iз
CTopiH завчасно не заявить пра свiй HaMip припинити дiю Щоговору.

7. lншl положЕння
7.1.3мiни та доповнення до цього,Щоговору вносяться шляхом пiдписання додаткових

договорiв.
7,2. ,Щоговiр складений у двох примiрниках, якi зберiгаються у кожноТ iз cTopiH i мають

однакову юридичну силу.

8. юридичнl мрЕси cToPlH

,Щержавний виций навчальний заклад
кЧернiвецький коледж дизайну та
економiкиll
58001, м. Чернiвцi, вул, е.Гребiнки, 16
тел. 57-34-09, 51-08*83
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