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Угода

між  Одеським Н аціональним медичним університетом  

та Д ерж авною  установою  «Інститут стоматології та щ елепно-лицевої 

хірургії Н аціональної академ ії медичних наук У країни» про 

співробітництво з підготовки, підвищ ення кваліфікації 

медичних кадрів, забезпечення лікувально-діагностичного процесу, 

проведення та впровадження в практику наукових досліджень.

Одеський Національний медичний університет, (далі 

«Університет»), в особі в. о. ректора Вастьянова Р.С., який діє на підставі 

Статуту, та Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії Національної академії медичних наук України», (далі - ДУ 

«ІСЩЛХ НАМИ»), в особі в. о. директора Шнайдера С.А., діючого на 

підставі Статуту, керуючись Законами України «Про вищу освіту» та 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», Концепцією 

розвитку охорони здоров’я України, затвердженою Указом президента 

України від «07» грудня 2000 року №1313/2000, наказом МОЗ України від 

05.06.97 р. №174 «Про затвердження Положення про клінічний 

лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я», а також Програмою 

реформування системи надання медичної допомоги‘населенню Одеської 

області, затвердженого рішенням Одеської обласної ради від «11» січня 

2002 року № 339-ХХІІІ уклали цю Угоду про співробітництво 

Університету та ДУ «ІСЩЛХ НАМИ» У сфері підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації медичних кадрів, забезпечення лікувально- 

діагностичного процесу, проведення науково-дослідної роботи . 

впровадження її результатів у практику охорони здоров’я.
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1. Предмет Угоди

1.1. Предметом У г о д и  є врегулювання відносин щодо :

-  забезпечення належних організаційно-технічних і фінансових умов для 

здійснення навчально-виховного, лікувально-діагностичного процесів,

науково-дослідної роботи в цілому;

виділення та використання приміщень ДУ «ІСЩЛХ НАМИ» для 

розміщення кафедри загальної стоматології Університету;

- визначення порядку сумісного використання наявної апаратури, 

медичного обладнання, технічних засобів навчання, наочного приладдя, 

медикаментів та інших засобів медичного та господарського призначення, 

придбаних за рахунок Університету та ДУ «ІСЩЛХ НАМИ»;

- визначення меж і процедури взаємної відповідальності сторін за 

результати навчально-виховної роботи, лікувально-діагностичної та 

науково-дослідної роботи;
- визначення порядку відбору тематичних хворих для забезпечення 

навчального процесу і наукових досліджень;
- визначення обсягів лікувально-діагностичної роботи професорсько- 

викладацького складу, аспірантів, клінічних ординаторів, консультативної 

роботи співробітників кафедри;
- узгодження порядку та апробації нових медичних технологій;

- визначення умов та обсягів цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності за шкоду інтересам Університету та

ДУ «ІСЩЛХ НАМИ».
Суб’єктом відносин, що регулюються цією Угодою є кафедра

загальної стоматології Університету та консультативне-поліклінічне

відділення ДУ «ІСЩЛХ НАМИ».
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2. Обов’язки та права сторін

2.1. Відповідно до предмету Угоди Університет (кафедра 

загальної стоматології) бере на себе наступні обов’язки :

- забезпечити повний цикл лікувально-діагностичного процесу наявному 

штату асистентів і клінічних ординаторів у консультативно- 

поліклінічному відділенні;

- забезпечити надання консультацій і участь в консиліумах за поточною 

ситуацією;

- брати участь у проведені діагностичних і лікувальних маніпуляцій і 

досліджень лікарів за узгодженим графіком;

- брати участь в засіданнях вчених рад, лікарсько-консультативних 

комісій;

- рецензувати (при необхідності) медичну документацію щодо випадків з 

несприятливими виходами захворювань;

- приймати участь в плануванні заходів щодо покращення показників 

клінічної діяльності;

- приймати участь в семінарах, клінічних конференціях;

- забезпечити дбайливе відношення співпрацівників кафедри, лікарів- 

інтернів до майна ДУ «ІСЩЛХ НАМН», знаходження його в робочому 

стані.

- забезпечувати виконання норм протипожежної безпеки, охорони праці, 

лікувально-охоронного режиму, додержуватись правил внутрішнього 

розпорядку і за вимогою відповідних посадових осіб ДУ «ІСЩЛХ НАМН» 

і контролюючих органів вживати заходів щодо усунення недоліків.

2.2. Відповідно до Угоди Університет має наступні права:

- вільно розміщати свої структурні підрозділи у виділених приміщеннях 

відповідно до наявних потреб клінічної кафедри;

- використовувати наявну медичну апаратуру, медичне обладнання, 

медикаменти та і нтіті засоби медичного та господарського призначення при
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проведені діагностичних процедур та лікуванні хворих, що закріпленні для 

ведення за співробітниками кафедри;

- залучати висококваліфікованих кадрів ДУ «ІСЩЛХ НАМН» до 

керівництва лікарів інтернів;

- публікувати навчально-методичні і наукові праці від імені Університету 

та ДУ «ІСЩЛХ НАМН».

2.3. Відповідно до предмету Угоди Д У  «ІСЩЛХ НАМН» бере на 

себе наступні обов’я зк и :

- передати у використання кафедри загальної стоматології Університету 

приміщення загальною площею 51, 6 м.кв., розташовані на 3-му 

(каб. № 315 -  клінічний кабінет, 17, 5 м. кв.) та 4-му (каб. б/н -  учбовий 

клас, 34, 1 м.кв.) поверхах, які використовуються для навчальних цілей, 

враховуючи реальні можливості ДУ «ІСЩЛХ НАМН» та потреби кафедри;

- забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з утриманням відповідних 

приміщень (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, 

господарське обслуговування, вивіз сміття).

2.4. Відповідно до предмету Угоди Д У  «ІСЩЛХ НАМН» має 

наступні права:
-  використовувати в окремих випадках (за згодою) медичну апаратуру (по 

стоматологічному профілю), що знаходиться у власності Університету, для 

діагностики і лікування хворих;

- звертатися у встановленому порядку за відшкодуванням матеріальних 

збитків та компенсацією шкоди іміджу ДУ «ІСЩЛХ НАМН», що виникли 

за виною Університету.

3. Відповідальність сторін

3.1. Відповідальність сторін регулюється нормативними актами, 

встановленими діючим законодавством.
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3.2. За порушення умов Угоди винна сторона відшкодовує 

спричинені цим збитки в порядку, передбаченим чинним Законодавством.

4. Термін дії Угоди, умови зміни та припинення ї ї  д ії

4.1. Дана Угода набирає чинності з моменту підписання ї сторонами і 

діє впродовж 5 років. При відсутності протиріч дія угоди автоматично 

подовжується на аналогічний термін.

4.2. Умови даної Угоди можуть буди змінені за взаємною згодою 

сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

4.3. У випадках, не передбачених Угодою, сторони керуються 

чинним Законодавством України.

4.4. Дострокове розірвання Угоди можливе :

- за взаємною згодою сторін ;

- за рішенням однієї з сторін при грубих, неодноразових 

порушеннях іншою стороною своїх обов’язків ;

- при ліквідації установ.

П ЛАН
П РИ М ІЩ ЕНЬ ВИ ДІЛ ЕН И Х КАФ ЕДРІ ЗАГАЛ ЬН О Ї 

СТО М АТО ЛО ГІЇ УН ІВЕРСИ ТЕТУ Н А БАЗІ ДУ  «ІС Щ Л Х  НАМ И»

Приміщення розташоване на третьому поверсі (каб. № 315):

17, 5 м. кв. 
клінічний кабінет

№315__________

Приміщення розташоване на четвертому поверсі (каб. б/н):

34, 1 м. кв. 
учбовий клас 

б/н

Загальна площа приміщень - 5 1 , 6  м.кв.
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з. інші умови
5.1. Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному 

для кожної із сторін.

5.2. Невід’ємною частиною Угоди є план розміщення приміщення, 

що виділене відповідній кафедрі для забезпечення навчально-виховного 

процесу та наукової діяльності.

Одеський Національний медичний 
університет 
65082, м. Одеса, 

;Дііф4Й%іііхівський, 2
, ч.У

6. Адреси сторін

ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

65026, м. Одеса 
вул. Рішельєвська, 11

рЬм?0|)і| Одеського Національного В. о. директора
йедщ^оі^о університету ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Р.С. Вастьянов

______ 2020р.

С.А. Шнайдер

2020р.

бухгалтер 
[ЛХ НАМН»

Нерубальська

Головний лікар ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

В.С. Іванов
&

Юрисконсульт ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

М.В. Хрульов


