
                                                          УГОДА 
                                                   про співпрацю 
 
         м. Тернопіль                                                      ___  ____________2011 року 
 

Тернопільський обласний центр зайнятості в особі директора Химейчука 
Петра Рудольфовича, який діє відповідно до Положення про обласний центр 
зайнятості,  

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка в особі ректора Кравця Володимира Петровича, який діє на підставі статуту 
(надалі Сторони), уклали дану Угоду про наступне: 

 
                                   

             1. Предмет договору 
 
 Координація дій, спрямованих на виконання законів України «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про зайнятість населення», «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про вищу освіту», 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року №992 «Про порядок 
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких 
здійснюється за державними замовленнями». 

  
2. Напрямки співпраці сторін 

 
 Розробка та реалізація спільних програм, проектів, заходів в межах 

компетенції сторін щодо організації сприяння зайнятості молоді. 
 Надання студентам інформаційних та консультаційних послуг з питань 

попиту на ринку праці, наявності вільних робочих місць та вакантних посад, 
можливості тимчасової зайнятості. 

 Розробка пропозицій до нормативно-правових актів щодо удосконалення 
організації та забезпечення зайнятості молоді відповідно до  потреб ринку праці. 

 Проведення навчальних семінарів, науково-практичних конференцій, 
круглих столів з питань соціального захисту населення, організації зайнятості, 
профорієнтації та профнавчання молоді. 

 Опитування та анкетування молоді з питань зайнятості, профорієнтації 
тощо з метою планування та організації подальшої спільної роботи. 

 Обмін методичними, інформаційними матеріалами з питань зайнятості 
молоді. 
 

3.  Тернопільський обласний центр зайнятості бере на себе зобов’язання: 
 

 Щомісячно надавати інформацію про стан ринку праці, чисельність 
безробітних, зареєстрованих у базових центрах зайнятості, вільних робочих місць та 
вакантних посад, направляти газету «Ринок праці». 

 Сприяти наданню місцевими центрами зайнятості інформаційних та 
консультаційних послуг студентам з профорієнтації, можливості працевлаштування 
на вакантні робочі місця та посади. 



 Сприяти реалізації спільних програм, проектів, заходів з питань 
соціальної підтримки і захисту незайнятої молоді, працевлаштуванню. 

 Запрошувати викладачів та студентів до участі у семінарах, науково-
практичних конференціях, круглих столах з питань зайнятості молоді та інших 
заходах. 

 За необхідності друкувати безкоштовно інформацію надану 
Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира  
Гнатюка в газеті «Ринок праці». 

 
4. Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка бере на себе зобов’язання: 
 

 Сприяти всебічній поінформованості студентської молоді з питань 
зайнятості, працевлаштування, соціальних, юридичних прав та обов’язків. 

 Сприяти реалізації спільних програм, проектів, заходів з питань 
соціальної підтримки і захисту незайнятої молоді, працевлаштуванню та тимчасовій 
зайнятості. 

 Проводити за участю служби зайнятості опитування, анкетування 
студентів з метою вивчення їхніх потреб у працевлаштуванні тощо. 

 Сприяти другій Стороні у проведенні соціологічних опитувань щодо 
профорієнтації  молоді, можливостей подальшої зайнятості. 

 Організовувати проведення таких заходів: День відкритих дверей 
навчального закладу, День зайнятості студентської молоді, День кар’єри, ярмарки і 
конкурси професій, тренінги, зустрічі тощо. 

 Проводити семінари, конференції та інші заходи з питань зайнятості 
студентської молоді, запрошувати до цих заходів обласний центр зайнятості. 

 Спільно із спеціалістами обласного центру зайнятості розробляти і 
випускати методичні матеріали, пам’ятки, буклети на допомогу студентській молоді, 
яка прагне знайти роботу. 
 

5. Термін дії Угоди  
 

 Угода діє протягом року з дня її підписання сторонами. Якщо за місяць 
до закінчення терміну дії сторони не виявляють бажання її розірвати, то вона 
вважається пролонгованою на наступний період. 

 
   6. Вирішення спірних питань. 

 
6.1. Розбіжності та суперечки, які виникають з питань, що є предметом цієї 

угоди, вирішуються шляхом переговорів. 
 

7. Особливі умови Угоди. 
 

 Цю Угоду складено у 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, 
які мають однакову юридичну силу. 

 До окремих пунктів Угоди можуть розроблятись додатки, які є її 
невід’ємною частиною, конкретизують діяльність щодо забезпечення виконання 
умов Угоди. 



 Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться тільки за згодою Сторін у 
письмовій формі. 

 Сторони визнають повноваження учасників Угоди та зобов’язуються при 
її виконанні дотримуватися взаємоповаги, довіри, партнерства, рівноправності, 
взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні 
переговорів з питань, що є предметом цієї Угоди. 
 

8. Юридичні адреси Сторін. 
 

Тернопільський обласний                                Тернопільський національний 
центр зайнятості                                                 педагогічний університет 
                                                                                імені Володимира Гнатюка 
46000, м. Тернопіль,                                            46027, м. Тернопіль, 
вул. Текстильна, 1-б                                           вул. М.Кривоноса, 2  
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