
Д О ГО В І Р №

м. Конотоп «Р1» Л  2(У/р.

Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж 
Сумського державного університету» (у подальшому іменований «Коледж») в 
особі директора Гребеник Тетяни Вікторівни, що діє на підставі Положення, 
затвердженого ректором Сумського державного університету від 20.07.2020 р., з 
одного боку, Благодійний Фонд «Відень» (надалі -  «Фонд») в партнерстві з 
Міжнародними Благодійними організаціями \Velthaus Оюегеэе Огаг-Бескаи 
(м.Грац, Австрія) та Карітас-Австрія (м. Відень, Австрія), в особі директора Шут 
Світлани Андріївни, яка діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір 
про наведене нижче.

«Коледж» і «Фонд» спрямовують свої зусилля на успішне 
функціонування соціального проекту «Коло друзів» (організація роботи 
гуртків та клубів, заходів дозвілля для студентської, працюючої та безробітної 
молоді міста)

1. Предмет Договору
1.1. «Коледж» зобов’язується укомплектувати штат персоналу гуртків та 

студентських клубів проекту (далі -  Центр) для представників студентської, 
працюючої та безробітної молоді міста. «Фонд» бере на себе зобов’язання 
фінансувати оплату праці вказаних осіб згідно відпрацьованому часу. «Центр» 
працюватиме на базі Відокремленого структурного підрозділу «Класичний 
фаховий коледж Сумського державного університету», за адресою: м. Конотоп, 
вул. Садова, 39.

1.2. Підбір та розстановка кадрів здійснюється з числа працівників 
відповідних спеціальностей, які знаходяться в трудових відносинах з «Коледжем».

1.3. Конкретний перелік професій та посад «Центра» із зазначенням 
прізвищ, імен та по-батькові працівників та розміру заробітної плати відображено 
у додатках даного Договору, що є його невід’ємними частинами.

2. Обов'язки сторін
2 .1. «Коледж» зобов'язується забезпечити:
2.1.1. Підбір та розстановка кадрів здійснюється з числа працівників 

«Коледжу».
2.1.2. Оплата праці працівників «Центра» здійснюється в розмірах, 

встановлених штатним розписом «Коледжу» для відповідних категорій та посад.
2.1.3. «Коледж» зобов'язується виплачувати заробітну плату працівникам 

«Центра» щомісяця в термін, встановлений для Відокремленого структурного 
підрозділу «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» 
після отримання коштів на розрахунковий рахунок «Коледжу» від «Фонду» після 
надання «Фонду» відповідних фінансових документів.

2.2. «Фонд» зобов'язується:
2.2.1. «Фонд» перераховує кошти на оплату праці працівників «Центра» на 

спеціальний реєстраційний рахунок «Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ» після отримання від «Коледжу» документації про 
підтвердження нарахування заробітної плати з урахуванням відпрацьованого часу 
та відповідних платежів і податків до бюджету.



2.2.2. «Фонд» залишає за собою право змінювати заробітну плату 
працівників, задіяних у роботі «Центру».

3. Відповідальність і вирішення спорів
3.1. Усі спори, що виникають по цьому Договору, вирішуються шляхом 

домовленостей між сторонами у відповідності до діючого законодавства України.
3.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені 

шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

4. Строк чинності, умови зміни та припинення Дог овору
4.1. Цей Договір діє з « су » 20 2у р. по «чЗ/ » є-у ь о ^  20ФУ р.

включно. '
4.2. Згідно ст. 631 Сторони засвідчують, що положення даного Договору

розповсюджуються на відносини між ними, що виникли до його укладення, 
а саме -  з «___»__________ _______ р.

4.3. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору 
або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного 
місяця Договір вважається продовженим на той же сірок и на тих умовах, які були 
передбачені цим Договором.

4.4. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за взаємною 
згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються 
протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншій стороні.

4.5. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються 
чинним законодавством України.

4.6. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має 
Однакову юридичну силу, для кожної із сторін.

4.7. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною.

Додатки додаються 
«Коледж» «Фонд»


