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Державний заклад Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського 
національного університету культури і мистецтв», в особі директора Федотової Наталії 
Вікторівни далі «Замовник», з одного боку, і Державний заклад «Одеська національна 
музична академія ім. А.В. Нежданової», в особі ректора Олійника Олександра 
Леонідовича, що діє на підставі Статуту, далі «Виконавець», з другого боку, уклали цей 
договір про таке:

1. Предмет договору
1.1,. Відповідно до умов цього Договору, сторони зобов’язуються співпрацювати в 

науковому напрямку, а саме надання можливості стажування науково-педагогічних 
працівників на безоплатній основі.

2. Обов’язки сторін
Замовник зобов’язується:
2.1. Направляти науково-педагогічних працівників для проходження стажування.

Виконавець зобов’язується:
2.2. Стажування здійснювати за навчальним планом та програмою.
2.3. Призначати наукових консультантів з числа провідних науково-педагогічних 
працівників.
2.4. Створювати всі умови для якісного і плідного стажування викладачів.
2.5. Наприкінці стажування надавати довідку про стажування.
2.6. У разі недоброякісного виконання стажистом індивідуального навчального плану та 
програми стажування своєчасно інформувати Замовника.

3. Відповідальність сторін
3.1. Суперечки під час виконання умов даного Договору розв’язувати згідно з чинним 
Законодавством України.
3.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони 
несуть відповідальність згідйо з Законодавством України.

4. Термін дії Договору
4.1. Договір складено у двох примірниках і вступає в силу з моменту його підписання і діє 5 
років.
4.2. Цей договір укладений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу та зберігаються по одному примірнику у кожної із сторін.
4.3. Зміни до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом 
оформлення відповідних додаткових угод до Договору.
4.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не 
врегульовані ним, регламентуються згідно із Законодавством.
4.5. Одностороннє розірвання Договору допускається за умови попереднього письмового 
повідомлення не пізніше, ніж за ЗО (тридцять) календарних днів.
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