
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ

між Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. 3. Ґжицькогота Комунальним некомерційним підприємством 

«Новояричівська районна лікарня»

м. Львів «23» травня 2022р.

Ми. що нижче підписалися. Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького. (далі Університет), з однієї сторони, в 
особі ректора Стибеля Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту і 
Комунальне некомерційне підприємство «Новояричівська районна лікарня», (далі -  
КНП «Новояричівська РЛ»). з другої сторони, в особі директора Бурлаків Олесі Ярославівни, 
яка діє на підставі Статуту, керуючись нормами наказу МОЗ України від 07.12.2005р. 
№ 690 «Про затвердження інструкції про проведення практики студентів вищих навчальних 
медичних та фармацевтичних закладів 1-11 рівнів акредитації», наказу Міністерства освіти 
України від 08.04.1993р. №93. який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
30 квітня 1993р. №35 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України», наказу Міністерства освіти України від 20. 12. 2012р. 
№ 351 «Про внесення змін до положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів», уклали цей договір про наступне:

1. Загальні положення
1.1. Сторони спрямовують власні зусилля для організації та проведення практики студентів 
Університету за напрямками відповідно до окремо укладених договорів про проведення 
практик відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 
закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 
08.04.1993 р. з метою закріплення студентами теоретичних знань з навчальних предметів і 
дисциплін відповідно до навчального плану та набуття ними професійних навичок зі 
спеціальності; систематизацію, закріплення та розширення знань, отриманих під час 
вивчення циклу професійної і практичної підготовки, розвиток професійного мислення, 
прищеплення набуття умінь організаторської діяльності в умовах лікувально- 
профілактичного закладу.
1.2. Сторони зобов'язуються спільно діяти з метою удосконалення та покращення надання 
медичної допомоги за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія» шляхом надання 
консультативної реабілітаційної допомоги та науково-дослідної роботи.

2. Обов’язки та права сторін:

КНІІ «Новояричівська РЛ» зобов’язується:
2.1. Прийняти студентів на клінічну практику згідно з календарним планом.
2.2. Створити необхідні умови для забезпечення проведення практики студентів на базі своїх 
структурних підрозділів.
2.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 
практикою студентів.
2.4. Забезпечити умови для виконання студентами програм практики, надати можливість 
користуватись матеріально-технічною базою функціональних підрозділів лікувально- 
профілактичного закладу під наглядом керівника, забезпечити умови безпечної роботи.
2.5. 1 Іроводити інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.
2.6. Здійснювати контроль за роботою студентів, виконання ними програм практики.



2.7. Надати оцінку якості роботи студентів, шляхом складання безпосереднім керівником 
практики характеристик з відображенням у них виконання вимог програми практики, якості 
засвоєння професійних знань та умінь, набуття практичних навичок, ведення медичної 
документації, ставлення студентів до роботи, виконання індивідуальних завдань, 
організаційних здібностей.
2.8. Попереджати про обов'язковість дотримання вимог чинного законодавства щодо 
нерозголошення конфіденційних відомостей про стан здоров'я пацієнтів, та нерозголошення 
персональних даних пацієнтів отриманих в ході навчання і практики.
2.0. Надавати доступ до клінічної бази для проведення науково-дослідної роботи.

Університет зобов’язується:
2.10. Дотримуватись вимог чинного законодавства та Положення КНП «Новояричівська РЛ» 
з організації медичних послуг.
2.11. Дотримуватись правил експлуатації медичної техніки, що надає в користування КНП 
«1 Іовояричівська РЛ». та використовувати її лише за прямим призначенням і не допускати до 
робіт осіб, які не мають спеціальної підготовки.
2.12. Підтримувати приміщення, надані в користування, в чистоті, не допускати 
пошкодження майна, дотримуватися правил протипожежної безпеки.
2.13. Пропонувати, відповідно до законодавства, до впровадження на базі КНП
«Новояричівська РЛ» розроблені кафедрою реабілітації та здоров'я людини Університету 
нові апробовані ефективні й прогресивні методики діагностики та реабілітації хворих.
2.14. Проводити з персоналом КНП «Новояричівська РЛ» науково-практичні конференції, 
семінари, консиліуми.
2.15. Погоджувати всі заходи навчання і практики з керівництвом
КНП «Новояричівська РЛ».
2.16. Погоджувати строки і терміни проходження практики та завчасно надавати КНІІ 
«Новояричівська РЛ» для погодження програму практики та не пізніше ніж за тиждень 
список студентів, які направляються на практику.
2.17. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.18. Для дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Закону 
України «Про основи законодавства України про охорону здоров'я», до початку практики 
оформити в письмовому вигляді від кожного студента зобов'язання про нерозголошення 
персональних даних пацієнтів КНП «Новояричівська РЛ» та відомостей, що становлять 
лікарську таємницю, отриманих в ході проведення практичних занять.
2.19. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 
розпорядку КНП «Новояричівська РЛ».
2.20. Брати участь у розслідуванні комісією КНП «Новояричівська РЛ»нещасних випадків, 
якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
2.21. В порядку шефської допомоги, забезпечити виконання студентами роботи з догляду за 
хворими, які цього потребують.
2.22. Здійснювати опл'ату за проведення практики студентів за діючими в період практики 
ставками погодинної оплати праці працівників з розрахунку: 1 година на одного студента на 
тиждень, а також відшкодування витрат КНП «Новояричівська РЛ». що пов'язані із 
виконанням даного договору, згідно виставлених рахунків.

3. Відповідальність сторін за невиконання або за неналежне виконання зобов’язань:
3.1. Сторони відповідають за невиконання або за неналежне виконання покладених на них 
обов'язків згідно з законодавством України.
3.2. Всі суперечки, що можуть виникати між сторонами за цією угодою, вирішуються 
шляхом переговорів у встановленому порядку.



/

/ 3.3. Строк дії договору сторони визначили 5 років, а саме з дня його підписання на гі ять 
років з правом автоматичної пролонгації, якщо одна із сторін завчасно не заявить про його 
розірвання.
3.4. Зміни та доповнення до цього договору приймаються шляхом підписання сторонами 
додаткових договорів.
3.5. Договір вважається продовженим на наступний період, якщо жодна зі сторін не заявляє 
свою незгоду на продовження договору за місяць до його закінчення.
3.6. Договір складено у двох примірниках: по одному — КНП «Новояричівська РЛ» і 
Університету.

Місцезнаходження та реквізити сторін:

Львівський національний університет Комунальне некомерційне підприємство 
ветеринарної медицини та біотехнологій «Новояричівська районна лікарня» 

імені С. 3. Ґжицького

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50 
Р/р ІІА4382017203 13201003201002642 
ДКСУ у м. Київ 
ЄДРПО 00492990

80465. емт. Новий Яричів,
вул. Незалежності.44
Р/р иА 498201720344310007000025715
ЄДРПО 20764225
МФО 820172



Додаток № 1 до договору 
від « 23 » травня 2022 р.

Список приміщень,
які спільно використовуються Львівським національним університетом ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького та Комунальним некомерційним 
підприємством «Новояричівська районна лікарня» для розташування клінічних

кафедр

№
з/п

Найменування 
клінічної кафедри

Місце розташування клінічної кафедри 
(із зазначенням поверху структурного 

підрозділу закладу)

Площа,
2

М ~

1 Фізичної терапії та 
реабілітації

Кабінет хірургічний 
(1-й поверх, пл. Єдності. 7)

35,7

Каб і н ет н е вродо гіч н и й 
(2-й поверх, пл. Єдності. 7)

21.0

Кабінет УЗД
(1-й поверх, пл. Єдності. 7)

25,2

Терапевтичне відділення
(1-й поверх, вул. Незалежності, 44)

310.4

Кабінет терапевтичний 
(2-й поверх, пл. Єдності. 7)

35,6

РАЗОМ 427,9

Місцезнаходження та реквізити сторін:

Львівський національний університет Комунальне некомерційне підприємство 
ветеринарної медицини та біотехнологій «Новояричівська районна лікарня» 

імені С. 3. Гжицького

79010. м. Львів, вул. Пекарська. 50 
Р/р ПА 438201720313201003201002642 
ДКСУ у м. Київ 
ЄДРПО 00492990 
МФО 820172

Ректор

Володимир СТИБЕЛЬ

80465. смт. Новий Яричів.
вул. Незалежності.44
Р/р НА 498201720344310007000025715
ЄДРПО 20764225



ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ

між Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. 3. Ґжицького та Комунальним некомерційним підприємством 

«Новояворівська лікарня ім.Ю.Липи НМР»

м. Львів «02» серпня 2022р.

Ми, що нижче підписалися, Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького, (далі -  Університет), з однієї сторони, в 
особі ректора Стибеля Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту і 
Комунальне некомерційне підприємство « Новояворівська лікарня ім.Ю.Липи НМР», (далі 
-  КНП "НЛ ІМ.Ю.ЛИПИ" НМР), з другої сторони, в особі директора Мороза Григорія 
Васильовича, який діє на підставі Статуту, керуючись нормами наказу МОЗ України від 
07.12.2005р. №690 «Про затвердження інструкції про проведення практики студентів 
вищих навчальних медичних та фармацевтичних закладів І-ІІ рівнів акредитації», наказу 
Міністерства освіти України від 08. 04. 1993р. № 93, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 30 квітня 1993р. №35 «Про затвердження Положення про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України», наказу Міністерства освіти України від 
20. 12. 2012р. № 351 «Про внесення змін до положення про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів», уклали цей договір про наступне:

1. Загальні положення
1.1. Сторони спрямовують власні зусилля для організації та проведення практики студентів 
Університету за напрямками відповідно до окремо укладених договорів про проведення 
практик відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 
закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 93 від 
08.04.1993 р. з метою закріплення студентами теоретичних знань з навчальних предметів і 
дисциплін відповідно до навчального плану та набуття ними професійних навичок зі 
спеціальності; систематизацію, закріплення та розширення знань, отриманих під час 
вивчення циклу професійної і практичної підготовки, розвиток професійного мислення, 
прищеплення набуття умінь організаторської діяльності в умовах лікувально- 
профілактичного закладу.
1.2. Сторони зобов’язуються спільно діяти з метою удосконалення та покращення надання 
медичної допомоги за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія» шляхом надання 
консультативної реабілітаційної допомоги та науково-дослідної роботи.

2. Обов’язки та права сторін:
іИ

КНП "НЛ ІМ.Ю.ЛИПИ" НМР зобов’язується:
2.1. Прийняти студентів на клінічну практику згідно з календарним планом.
2.2. Створити необхідні умови для забезпечення проведення практики студентів на базі своїх 
структурних підрозділів.
2.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 
практикою студентів.
2.4. Забезпечити умови для виконання студентами програм практики, надати можливість 
користуватись матеріально-технічною базою функціональних підрозділів лікувально- 
профілактичного закладу під наглядом керівника, забезпечити умови безпечної роботи.
2.5. Проводити інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.
2.6. Здійснювати контроль за роботою студентів, виконання ними програм практики.



2.7. Надати оцінку якості роботи студентів, шляхом складання безп о сер ед н ім  керівником 
практики характеристик з відображенням у них виконання вимог програми практики, якості 
засвоєння професійних знань та умінь, набуття практичних навичок, ведення медичної 
документації, ставлення студентів до роботи, виконання індивідуальних завдань, 
організаційних здібностей.
2.8. Попереджати про обов’язковість дотримання вимог чинного законодавства щодо 
нерозголошення конфіденційних відомостей про стан здоров’я пацієнтів, та нерозголошення 
персональних даних пацієнтів отриманих в ході навчання і практики.
2.9. Надавати доступ до клінічної бази для проведення науково-дослідної роботи.

Університет зобов’язується:
2.10. Дотримуватись вимог чинного законодавства та Положення КНП "НЛ ІМ.Ю.ЛИПИ" 
НМР з організації медичних послуг
2.11. Дотримуватись правил експлуатації медичної техніки, що надає в користування КНП 
"НЛ ІМ.Ю.ЛИПИ" НМР, та використовувати її лише за прямим призначенням і не допускати 
до робіт осіб, які не мають спеціальної підготовки.
2.12. Підтримувати приміщення, надані в користування, в чистоті, не допускати 
пошкодження майна, дотримуватися правил протипожежної безпеки.
2.13. Пропонувати, відповідно до законодавства, до впровадження на базі КНП "НЛ 
ІМ.Ю.ЛИПИ" НМР розроблені кафедрою реабілітації та здоров’я людини Університету 
нові апробовані ефективні й прогресивні методики діагностики та реабілітації хворих.
2.14. Проводити з персоналом КНП "НЛ ІМ.Ю.ЛИПИ" НМР науково-практичні конференції,
семінари, консиліуми. " не|»згоІо(|еЙ»я|
2.15. Погоджувати всі заходи навчання і практики з керівництвом КНП "НЛ ІМ.Ю.ЛИПИ" 
НМР .
2.16. Погоджувати строки і терміни проходження практики та завчасно надавати КНП "НЛ 
ІМ.Ю.ЛИПИ" НМР для погодження програму практики та не пізніше ніж за тиждень -  
список студентів, які направляються на практику.
2.17. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.18. Для дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Закону 
України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», до початку практики 
оформити в письмовому вигляді від кожного студента зобов’язання про нерозголошення 
персональних даних пацієнтів КНП "НЛ ІМ.Ю.ЛИПИ" НМР та відомостей, що становлять 
лікарську таємницю, отриманих в ході проведення практичних занять.
2.19. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 
розпорядку КНП "НЛ ІМ.Ю.ЛИПИ" НМР.
2.20. Брати участь у розслідуванні комісією КНП "НЛ ІМ.Ю.ЛИПИ" НМР нещасних
випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики. ' ( | | '  ; ;(|
2.21. В порядку шефської допомоги, забезпечити виконання студентами роботи з догляду за 
хворими, які цього потребують.

3. Список приміщень, які спільно використовуватимуться ЛНУВМБ імені 
С. 3. Ґжицького та КНП «Новояворівська районна лікарня ім.Ю.Липи НМР» для
розташування клінічних кафедр

№
з/п

Найменування 
клінічної кафедри

Місце розташування клінічної кафедри 
(із зазначенням поверху структурного 

підрозділу закладу)

Площа,
м2

1 Фізичної терапії та 
реабілітації

Неврологічне відділення 
(2-й поверх)

370



Фізкабінет №1 
(2-й поверх)

64

Фізкабінет №2 
(2-й поверх)

64

Фізкабінет 3 
(2-й поверх)

64

РАЗОМ

4. Відповідальність сторін за невиконання або за неналежне виконання зобов’язань:
4.1. Сторони відповідають за невиконання або за неналежне виконання покладених на них 
обов’язків згідно з законодавством України.
4.2. Всі суперечки, що можуть виникати між сторонами за цією угодою, вирішуються 
шляхом переговорів у встановленому порядку.
4.3. Строк дії договору сторони визначили 5 років, а саме з дня його підписання на п’ять 
років з правом автоматичної пролонгації, якщо одна із сторін завчасно не заявить про його 
розірвання.
4.4. Зміни та доповнення до цього договору приймаються шляхом підписання сторонами 
додаткових договорів.
4.5. Договір вважається продовженим на наступний період, якщо жодна зі сторін не заявляє 
свою незгоду на продовження договору за місяць до його закінчення.
4.6. Договір складено у двох примірниках: по одному — КНП «Новояворівська районна 
лікарня ім.ІО.Липи НМР» і Університету.

Місцезнаходження та реквізити сторін:
ь

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. 3. Ґжицького

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50 
ЄДРПО 00492990 
МФО 820172

Комунальне некомерційне підприємство 
«Новояворівська РЛ ім.Ю.Липи НМР>>

81053, Львівська обл., Яворівський р-н., 
м. Новояворівськ, вул.Шевченка, 18 
ЄДРПО 20763289 
МФО 325796


