
договlр про спlвпрАцю

Micтo Чернiвцi << lv > },dръа 20tЦр.

!ержавний вищий навчальний заклад кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>>
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, далi - Коледж, в особi дцрекгора коледжу Гапей Алли
Василiвни, що дiе на пiдставi Статуту, з однiоТ сторони та ?дпи#е,-t+tа.; е:€-ясэ"оь;

LLraLz що дiе на пiдставi
з другоТ сторони,

уклали договlр про

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

На Реалiзацiю завдань щодо соцiального захисту, соцiально-психологiчноТ адаптацiТ та сприяння
працевлаштуванню випускникiв згiдно Кодексу Законiв про працю УкраТни, 3акону УкраТни uПро
зайнятiсть населення) вiд 05.07,2012p.N9 5067-1Y (чинний з 01.01,2013р.), Постанов Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни <Про Порядок укладання договорiв про стажування студентiв вищих навчальних
закладiв на пiдприемствах, в установах та органiзацiях> вiд 16.01,2013р. Ns 20 та <Про Порядок
працевлаштування випускникiв вищих навчальних закладiв, пiдготовка яких проводилася за
державним 3амовленням> вiд 22.08.1996р. Ns 992, iнших нормативно-правових акгiв.

2. КОЛЕДЖ ЗОБОВ'ЯЗУеТЬGЯ:
2,1,3алучати працiвникiв I-|eHTpy працi молодi до участi в проведеннi роз'яснювальноТ

роботi з питань працевлаштування, проведення годин спiлкування з теми <<TexHiKa пошуку
роботи>.

2.2. Ввести рубрику <Працевлаштування) на офiцiйному сайтi Коледжу, де розмiщувати
матерiали, наданi l-{eHTpoM працi для користування педагогi.lними працiвниками, студентами та
випускниками.

2.3. Надавати l-{eHTpy працi матерiали для здiйснення професiйного iнформування клiентiв,
випускникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв i профтехучилищ про спецiальностi, за якими
Коледж надае ocBiTHi послуги.

2.4. Брати участь у заходах органiзаторами, яких е l_.[eHTp праr.li щодо отримання iнформацiТ
про потенцiйних роботодавцiв та наявнiсть вiльних вакансiй.

3. ЦЕНТР ПРАЦl 3ОБОВ'Я3УеТЬСЯ:
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.

3.2. Надавати консультацiТ Коледжу у cTBopeHHi банку даних потенцiйних роботодавцiв,
З.3, Надавати працiвникам Коледжу iнформацiю lлодо сучасних методiв профдiагностики та

iT використання у профорiентацiйнiй роботi.
3.5. Приймати участь у круглих столах та ceMiHapax, що проводяться Коледжем для

надання iнформацiТ про iснуючi BaKaHciT на пiдприемствах, установах, органiзацiях MicTa Чернiвцi.
3.6. Проводити роз'яснювальну роботу серед студентiв i випускникiв Коледжу з питань

працевлаштування та проводити години спiлкування з теми: <<TexHiKa пошуку роботи>.

4. вlдповlдАльнIсть cToPlH
4.1, Сторони не несуть фiнансовоТ вiдповiдальностi за неповне виконання !оговору,



5. розlрвАння договору тА вирlшЕння спlрних питАнь
5.1.,ЩОГОВiР Може буги розiрваний за погодженням CTopiH. Сторона, яка е iнiцiатором

РОЗiРВаННЯ ffоговору, письмово попереджае iншу Сторону про свое рiчlення не пiзнiше нiж за 10
календарних днiв.

5,2, СПiРНi Питання мiж Сторонами вирiчlуються шляхом Тх узгодження, а також у
встановленому законодавством порядку.

6. TEPMIH дlI договору
6.1, ffаНИй flОговiр набирае чинностi з моменry пiдписання його Сторонами та дiе протягом

5 poKiB.

fliЯ ,ЩОГОВОРУ автоматично пролонговуеться на насryпнi 5 poKiB за умови, якlцо жодна iз
CTopiH завчасно не заявить про свiй HaMip припинити дiю flоговору.

7. lншl положЕння
7,'1.3мiни та доповнення до цього flоговору 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 АдрЕси cToPlH

!|ержавний вищий навчальний заклад
<<Чернiвецький коледж дизайну та
економiки>>
58001, м. Чернiвцi, вул. е,Гребiнки, 16
тел, 57-34-09, 51-08-83
елепронна пошта: college_mail@meta.ua
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