ДОГОВІР
про співпрацю №____
м. Вижниця

«

» __________ 2018 р.

Вижницька районна рада (надалі – районна рада) в особі голови районної ради Андрюка
Михайла Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з однієї сторони та Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка
(надалі – коледж) в особі директора Гаврилюка Pомана Mиколайовича, що діє на підставі
Статуту, з другої сторони, надалі разом – сторони, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору
Договір передбачає співпрацю в питаннях декоративно-прикладного мистецтва.
2.Обов'язки коледжу
За усним (письмовим) замовленням районної ради:
- організація декоративно-виставкової роботи в приміщенні адмінбудинку районної ради
та інших об’єктах згідно замовлення (організація виставок (в т.ч. дипломних, інших робіт
студентів), встановлення декорацій, оформлення інтер’єрів, тощо);
- залучення (в т.ч. студентів коледжу) до організаційно-масових робіт при проведенні
районних та інших заходів;
- надання консультацій відповідно до напрямів профілю діяльності коледжу.
3. Обов'язки районної ради
Районна рада здійснює:
- співпрацю з питань декоративно-прикладного мистецтва відповідно до умов цього
договору;
- надання приміщення (об’єкту), з метою створення умов для належної реалізації
коледжем договірних зобов’язань;
- сприяння коледжу, з метою залучення студентів, викладачів та іншого персоналу до
реалізації практичних робіт в сфері декоративно-прикладного мистецтва.
4. Дія договору
4.1. Договір вступає в силу з дня підписання Договірними сторонами і укладений на
невизначений строк.
4.2. Сторони можуть припинити дію Договору, достроково повідомивши одна одну за
місяць до припинення дії Договору.
5. Інші умови Договору
5.1. Договір має добровільний характер і не накладає на договірні сторони жодних
конкретних фінансових зобов'язань.
5.2. Будь-які зміни даного Договору вимагають від сторін погодження у письмовій формі,
шляхом укладення додаткових угод, як невід’ємних частин цього Договору.
5.3. У всьому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються чинним
законодавством України.
5.4. Цей Договір укладено в двох рівноцінних примірниках, що зберігаються в кожної із
сторін Договору.
6. Реквізити та підписи сторін
Вижницька районна рада
Вижницький коледж прикладного
мистецтва ім.. В.Ю. Шкрібляка
59200 м. Вижниця
59200 м. Вижниця
вул. Українська, 88-а
вул. Д. Загула 13
Голова районної ради
____________ М.І. Андрюк

Директор
____________ Р. М. Гаврилюк

