
Договір
про партнерство та співпрацю

м. Тернопіль 2021 року

Благодійна організація Благодійний фонд «Частинка добра», (надалі «Сторона 1»), в 
особі директора Редькви Оксани Зіновіївни, який діє на підставі Статуту, та Відокремлений 
структурний підрозділ “Класичний фаховий коледж Сумського державного 
університету” (надалі «Сторона 2»), в особі директора Гребеник Тетяни Вікторівни, який діє 
на підставі Положення (надалі разом іменуються Сторони), визнаючи необхідність 
об'єднання зусиль щодо сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної 
діяльності, уклали цей Договір про співробітництво та партнерство (далі іменується 
«Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є співробітництво Сторін, яке має своєю метою сприяння 

законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а саме:
практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних 

програм, що спрямовані на комплексної підтримки учасників освітнього процесу Сторони -  2 
та створення ефективного центру підтримки підприємницької ініціативи Сторони - 1;

сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного 
розвитку, доступові всіх верств населення, до культурних цінностей та надбань українського 
народу;

сприяння розвитку та реалізації державних, громадських і бізнес проектів, 
спрямованих на розвиток інноваційного підприємництва в учнівському та студентському 
середовищі Сторони -2;

1.2. З метою здійснення конструктивного співробітництва Сторони домовилися про 
взаємодію і партнерство на некомерційній основі.

1.3. Діяльність Сторін здійснюється без утворення спільного майна та без отримання 
загального доходу.

1.4. У своїх взаєминах Сторони керуються законодавством України і цим Договором.
1.5. Цей Договір не має на меті обмеження діяльності Сторін або створення сприятливих 

(неконкурентних) умов для діяльності окремих господарюючих суб'єктів.

2. ПРИНЦИПИ ДОГОВОРУ
2.1. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов’язання співпраці у напрямах, 

визначених розділом першим цього Договору.
2.2. Сторони діють у рамках чинного законодавства України.
2.3. Сторони використовують можливості і засоби, при виконанні покладених завдань, у 

межах своєї компетенції.
2.4. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути в процесі 

співробітництва, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних 
переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цього Договору.

2.5. Співробітництво Сторін в рамках цього Договору здійснюється на основі принципів 
рівноправності, законності, взаємодопомоги, урахування взаємних інтересів, конфіденційності 
інформації, отриманої в процесі співпраці.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
3.1. У рамках співробітництва Сторони мають право і приймають на себе наступні 

зобов'язання:
3.1.1. Сторони мають право у відносинах співробітництва використовувати власний 

інтелектуальний ресурс, розробки і нововведення, репутацію, існуючі ділові зв'язки, 
професійні та управлінські якості своїх членів, спільний та інтелектуальний ресурс Сторін, а 
також інші відповідні нематеріальні активи.

3.1.2. Сторони мають право надавати один одному відкриту інформацію, що має значення 
для співпраці.

3.1.3. Сторони зобов'язуються підтримувати ділові, а також громадські контакти та



вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових, а також 
громадських зв'язків, всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення 
зазначених у Договорі цілей.

3.1.4. Сторони зобов'язуються своєчасно забезпечувати один одного необхідними для 
виконання цього Договору відомостями, матеріалами, документами та іншими необхідними 
даними у формі і в строки, які сприятимуть її оперативному використанню.

3.1.5. У разі необхідності Сторони забезпечуватимуть взаємне фінансування спільних 
проектів на безоплатній та безпроцентній основі.

3.1.6. Сторони зобов'язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти матеріальну, 
моральну або іншу шкоду іншій Стороні.

3.1.7. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України за 
невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору а також за розголошення чи 
використання конфіденційної, та інщої інформації, будь-яких документів чи відомостей у 
власних інтересах, у тому числі комерційних.

4. УМОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА
4.1. Сторона-1 та Сторона - 2 забезпечують організаційну, інформаційну, методичну, 

наукову, практичну, ресурсну підтримку та сприяють залученню реалізації спільних проектів, 
що реалізуються в рамках авторитетних експертів та менторів з числа українських та світових 
лідерів, бізнесменів для інвесторів виконання спільних проектів, що реалізуються в рамках 
даного Договору.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 

моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва.
5.2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії Договору за повної 

взаємної згоди з цього питання та повному взаєморозумінні щодо зобов’язань, які випливають 
з нього. Будь-яка Сторона може розірвати цей Договір, надавши повідомлення про це за ЗО 
(чи 90) днів.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Спірні питання, які виникають під час виконання Сторонами умов цього Договору 

протягом строку його дії, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення 
згоди - відповідно з вимогами чинного законодавства України.

6.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору приймаються за взаємною домовленістю 
Сторін, укладаються в письмовій формі і є його невід’ємною частиною.

6.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України.

6.4. Ця Угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та 
зберігаються по одному в кожної із Сторін.

7. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРШ:
Сторона 1:
Благодійна організація 
«Благодійний фонд Частинка добра»
Юридична адреса: 46024 
м. Тернопіль, 
вул. Тарнавського, 7 
Код ЄДРПОУ 14360570 
р/рахунок 26008055112975 
в АО КЮДЩВАТБАНК» МФО 305299 
Є бларР^циою ̂ Р^нізацією та внесена до 
реє^Д^иеіірйб^І^в^х установ та організацій.

О.З. Редьква

ВСП «Класичний фаховий коледж 
Сумського державного університету»
Юридична адреса:
Україна, 41615, Сумська обл., м. 
Конотоп, вул. Садова, 39 
Код ЄДРПОУ 01393102 
р/р ІІА668201720343181004200013608 
в ДКСУ-Мг КшКМФО 820172 
Тел.

яна ГРЕБЕНИК


