
Договір про спільну діяльність № ____________ 
 

між _________________________________________________________  

та Національним університетом охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика 

 

м. Київ         «___»__________202_ р. 

 

___________________________________________________________ (далі – заклад 

охорони здоров’я), в особі _______________________________________, що діє на підставі 

Статуту, з однієї сторони, та Національний університет охорони здоров'я України імені 

П. Л. Шупика (далі – НУОЗ України імені П. Л. Шупика), в особі в. о. ректора академіка 

НАМН України професора Камінського В’ячеслава Володимировича, що діє на підставі 

Статуту, з іншої сторони, далі – Сторони, відповідно до ч. 8 ст. 33 Закону України «Про 

вищу освіту», ст. ст. 627, 1130, 1131 ЦК України, п. 4 ст. 176 ГК України, постанови КМ 

України від 11 вересня 2013 р. № 679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду 

видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів» та 

Положення про клінічний заклад охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 05.06.1997 № 174, уклали цей Договір про таке: 

 
1. Предмет договору 

1.1. Сторони домовились про розташування кафедри ________________ НУОЗ 

України імені П. Л. Шупика, що реалізує освітні програми у сфері вищої та післядипломної 

освіти (підготовка в інтернатурі, підвищення кваліфікації) та безперервного професійного 

розвитку лікарів у галузі знань «Охорона здоров’я» та здійснює підготовку наукових і 

науково-педагогічних кадрів на базі закладу охорони здоров’я.  

1. 2. Сторони приймають на себе взаємні обов'язки зі спільної організації підготовки 

висококваліфікованих медичних кадрів для національної системи охорони здоров’я, 

удосконалення медичної допомоги, впровадження новітніх технологій в практику охорони 

здоров’я, ефективного використання матеріальних, кадрових, фінансових ресурсів, 

наукового потенціалу, які спрямовані на поліпшення здоров'я населення України (району, 

міста). 

1.3. Діяльність кафедри із надання медичної допомоги населенню та підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців здійснюються в приміщеннях закладу 

охорони здоров’я.  

 

2. Обов'язки Сторін 

2.1. Обовязки закладу охорони здоров’я: 
2.1.1. Закріпити за НУОЗ України імені П. Л. Шупика для розташування кафедри 

________________________ приміщення площею _____ кв. м за адресою 

_______________________ та надати кафедрі право використання медичного обладнання та 

устаткування, що належать закладу охорони здоров’я. 

2.1.2. Витрати, пов’язані з утриманням приміщень, закріплених за НУОЗ України імені 

П. Л. Шупика, здійснювати за рахунок коштів закладу охорони здоров’я. 

2.1.3. Створити належні умови для проведення освітньої, науково-дослідної та 

лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри спільно з 

лікарями закладу охорони здоров’я. 

2.1.4. Забезпечити безперешкодний доступ до будівель, приміщень закладу охорони 

здоров’я осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  

2.1.5. Госпіталізувати тематичних хворих за направленням завідувача кафедри для 

виконання тематики навчального та науково-дослідного процесів згідно профілю відділення 

закладу охорони здоров’я в межах 5% від загальної кількості хворих у відділенні за 

погодженням завідувача відділення. 

 



2 

 

2.2. Обов'язки НУОЗ України імені П. Л. Шупика: 
2.2.1. Проводити: 

 навчальний процес із використанням нових форм і методів навчання, досягнень 

медичної науки і практики охорони здоров'я;  

 навчання студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів;  

 підготовку магістрів, резидентів, докторів філософії та докторів наук;  

 післядипломну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації медичних 

кадрів, у тому числі працівників закладу охорони здоров’я. 

2.2.2. Проводити наукові дослідження, розробку та експертну оцінку ефективних 

методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих; апробацію і 

впровадження в практику лікарських засобів, медичного обладнання, апаратури та витратних 

матеріалів. 

2.2.3. Витрати по забезпеченню навчального та науково-дослідного процесів 

здійснювати за рахунок коштів НУОЗ України імені П. Л. Шупика.  

2.2.4. Надавати висококваліфіковану медичну допомогу госпіталізованим хворим та 

хворим, що звернулися до закладу охорони здоров’я. Науково-педагогічні працівники 

кафедри, які здійснюють лікувально-діагностичну роботу повинні мати діючі посвідчення 

про лікарську кваліфікаційну категорію або сертифікат лікаря-спеціаліста.  

2.2.5. Брати участь в організації та проведенні семінарів, патолого-анатомічних, 

клінічних лікарських, науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, 

медичних рад тощо та заходів з контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу. 

2.2.6. Завідувач, професори та доценти кафедри беруть участь у лікувально-

діагностичному процесі, здійснюють обходи, надають консультації хворим, організовують 

консиліуми, визначають і коригують плани і тактику подальшого обстеження і лікування 

хворих.  

2.2.7. Асистенти проводять лікування хворих, здійснюють діагностичні та лікувальні 

процедури за профілем спеціальності у відділеннях закладу охорони здоров’я. 

2.2.8. На досвідчених та висококваліфікованих асистентів, за погодженням з 

керівником закладу охорони здоров’я, розпорядженням завідувача кафедри покладається 

систематична консультативна робота.  

2.2.9. Аспіранти та клінічні ординатори проводять лікування хворих, здійснюють 

діагностичні та лікувальні процедури, що передбачаються індивідуальними планами їх 

підготовки під керівництвом куратора - науково-педагогічного працівника кафедри. 

2.2.10. Забезпечувати виконання технічних умов експлуатації медичного обладнання та 

устаткування, не допускаючи до роботи з нею осіб, які не мають спеціальної підготовки. 

2.2.11. Виконувати графік експлуатації і профілактичного огляду медичного 

обладнання та устаткування, яке спільно використовується, вести реєстрацію несправностей 

в журналах технічного обслуговування і експлуатації. 

2.2.12. Використовувати надане в користування медичного обладнання та 

устаткування, тільки за прямим призначенням. 

2.2.13. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, 

утримувати приміщення відповідно до правил протипожежної безпеки та санітарних вимог. 

 

3. Права Сторін 

3.1. Брати участь у підготовці планів науково-дослідних робіт, розробці методичної 

документації. 

3.2. Брати участь у проведенні наукових розробок та спільно впроваджувати їх в 

практику. 

3.3. Публікувати навчальні, методичні та наукові праці, які виконано спільно на 

клінічному матеріалі від імені НУОЗ України імені П. Л. Шупика та закладу охорони 

здоров’я.  

3.4. Спільно використовувати наявну апаратуру, медичне обладнання, технічні засоби 

навчання, наочне приладдя, медикаменти та інші засоби медичного та господарського 
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призначення, придбані за рахунок НУОЗ України імені П. Л. Шупика та закладу охорони 

здоров’я. 

3.5. Асистенти кафедри за їх згодою та відповідно до цього Договору можуть 

залучатися до чергувань у вечірній та нічний час у відділеннях закладу охорони здоров’я 

понад місячну норму їх робочого часу. Оплата за чергування здійснюється закладом охорони 

здоров’я відповідно до чинного законодавства. 

 

4. Відповідальність Сторін 

4.1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть 

відповідальність в порядку, передбаченому законодавством України. 

 

5. Вирішення спорів 

5.1. Усі спори, що виникають за цим Договором, вирішуються сторонами шляхом 

переговорів.  

5.2. Спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у 

відповідності до діючого законодавства України.  

 

6. Строк дії договору 

6.1. Договір набирає чинності з «______» ____________ 202__ р. і діє 5 (п’ять) років. 

6.2. Зміни та доповнення до Договору приймаються шляхом підписання додаткових 

угод.  

6.3. Договір може бути розірваний достроково: 

 за згодою сторін;  

 на підставах, передбачених діючим законодавством. 

6.4. Договір вважається продовженим на той же термін на тих же умовах, якщо жодна 

зі сторін не заявила письмово протягом місяця до закінчення строку дії Договору про його 

припинення.  

7. Інші умови 

7.1. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються законодавством 

України. 

7.2. Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 

одному для кожної Сторони. 

 

8. Юридичні адреси та підписи Сторін 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

__________________ 

 

«___»___________202_ р. 

М.П. 

Національний університет охорони здоров'я 

України імені П. Л. Шупика 

04112, Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 

________________________________ 

 

В. о. ректора, академік НАМН України,  

професор ______________ В. В. Камінський  

«___»__________________ 202_ р. 

М.П. 

  

 
 

 

Завідувач кафедри _______________________ 

_______________________________________ 

професор __________________ П.І.Б 

«____»____________202_ р. 
 


	Договір про спільну діяльність № ____________

