
м. Конотоп

Договір про співробітництво № £ ~  ГО
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Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського 

державного університету» (далі -  Сторона!), в особі директора Гребеник Тетяни Вікторівни, що діє 
на підставі Довіреності СумДУ №05,06/01-05/5856 від 28.12.2019 року, з однієї сторони, та 
Громадська організація «Конотопський міський радіоклуб» (далі - Сторона2), в особі директора 
Юшкова Сергія Васильовича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, уклали цей Договір про 
наступне:

1. Загальні положення

1.1 Шляхом підписання цього договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них 
відповідає спільне і узгоджене співробітництво у сфері організації змістовного дозвілля молоді, а 
саме з метою проведення занять з радіотехніки, конструювання, телекомунікацій та зв'язку, гурткової 
роботи.

1.2 Сторони зобов'язуються здійснювати спільні дії у вищевказаній сфері з метою реалізації 
загальних інтересів і досягнення спільних цілей в т.ч. профорієнтаційної роботи, студентської 
практики, професійного стажування, дипломного проектування, тощо.

1.3 Сторони здійснюють спільні дії в порядку і на умовах цього договору, а також окремих угод, 
укладених між Сторонами і можуть залучати додаткові матеріальні ресурси сторін необхідні для 
забезпечення проведення занять та робіт з технічної творчості студентів, курсантів та учнів шкіл.

1.4 У процесі досягнення поставлених цілей і реалізації загальних інтересів Сторони 
зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на основі рівноправності, чесного і добросовісного 
партнерства, а також захисту інтересів один одного.

2. Строк дії договору

2.1 Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і укладений на 
невизначений строк.

3. Порядок зміни і розірвання договору
;Ц б у ІО

3.1 Зміна, доповнення і розірвання цього договору допускаються за взаємною згодою Сторін, а у 
випадках, установлених законом або цим договором, цей договір може бути припинено або розірвано 
в іншому порядку.

Також цей. договір може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою однієї зі 
Сторін шляхом направлення письмового повідомлення не менш ніж за 2 місяці до дати його 
розірвання.

3.2 Зміни і доповнення договору оформлюються окремою письмовою угодою, якщо така зміна 
або доповнення здійснюється за взаємною згодою Сторін.



4. Порядок вирішення спорів

4.1 Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього 
договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.1 Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів 
цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди за істотними 
умовами договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.

5.2 Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору і не врегульовані 
ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

5.3 Сторони надали одна одній згоду на обробку, поширення та використання персональних 
даних, що містяться у даному договорі, додатках до нього, актах, що укладаються на його виконання, 
з метою [ належ ного виконання умов даного договору] та відповідно до чинного законодавства 
України.

5.4 Доступ третім особам до персональних даних надається лише у випадках, прямо 
передбачених чинним законодавством України.

5.5 Сторони засвідчують, що підписанням даного договору вони є повідомленими про володільця 
персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права володільця персональних 
даних та осіб, яким передаються зазначені персональні дані.

5.8 Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для 
кожної Сторони.

5. Прикінцеві положення

6. Реквізити сторін
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