
Договір № 11 - П 
про співробітництво 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та 
Кременчуцького націнального університету 

імені Михайла Остроградського

м. Кременчук 01 грудня 2016 р.
*

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти в особі директора 
Сидоренка Олександра Леонідовича, що діє на підставі Положення 
(затвердженого директором Українського центру оцінювання якості освіти та 
погодженого Міністерством освіти і науки України 09.02.2009 р.), з однієї 
сторони та Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського, в особі ректора Загірняка Михайла Васильовича, що діє на 
підставі Статуту (затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ 
№1007 від 19.08.2016 р.), з іншої сторони, (у подальшому разом іменуються 
«Сторони», а кожна окремо -  «Сторона»), уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Укладаючи цей Договір, Сторони діють на засадах соціального 
партнерства, прагнучи використовувати свої ресурси, можливості й досвід.

1.2. Дія цього Договору поширюється на процес організації та проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання (оцінювання результатів навчання, 
здобутих на певному освітньому рівні) та моніторингу якості освіти.

2. СПІЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
і

2.1. Проведення спільних обговорень щодо співробітництва.

2.2. Регулярний обмін інформацією про організацію роботи кожної із 
Сторін у межах визначеної домовленості.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Договір реалізується на основі принципу взаємного співробітництва.

3.2. Взаємовідносини Сторін, не визначені цим Договором, 
регулюються законодавством України.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та укладений строком 
на 5 (п’ять) років.



4.2. Усі практичні регламентації щодо співробітництва врегульовуються письмово 
за домовленістю у вигляді додаткових Протоколів погодження, які є 
невід’ємною частиною цього Договору. При цьому кожна зі Сторін може 
внести свої пропозиції на загальний розгляд.

4.3. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово документом, 
підписаним уповноваженими представниками Сторін, про припинення дії 
Договору за один місяць до закінчення терміну його дії, то Договір 
вважається автоматично пролонгованим на кожний наступний рік на тих 
самих умовах.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Харківський регіональний центр 
оцінювання якості освіти

61022, м. Харків, 
майдан Свободи, 6, оф. 463

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
39600, м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 20

Директор Ректор
Харківського регіонального центру Кременчуцького національного
оцінювання якості освіти університету імені Михайла 

юградського

О. Л. Сидор М. В. Загірняк


