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Договір
про співробітництво Управління культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації 
та кафедри історіографії, джерелознавства та археології 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 
в особі начальника Яцини О. А. та кафедра історіографії, джерелознавства та 
археології історичного факультету Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) в особі завідувача кафедри 
Посохова C. І., далі -  Сторони,

домовилися про таке:

1. Сторони здійснюють співробітництво в межах цього Договору 
відповідно до національного законодавства України на безоплатній 
основі.

2. Сторони реалізують спільні довгострокові некомерційні проекти, 
спрямовані на ознайомлення широких кіл громадськості, студентів та 
викладачів з правовими нормами, досягненнями і проблемами в галузі 
охорони та використання культурної спадщини.

3. Сторони здійснюють співпрацю у сфері підготовки спільних 
публікацій, виставок, презентацій, проведення екскурсій та навчальних 
практик, здійснення популяризаторської та методичної роботи в галузі 
охорони та використання культурної спадщини тощо.

4. Сторони домовляються про співпрацю у справі підготовки фахівців в 
галузі охорони та використання культурної спадщини (здійснення 
консультацій, надання кваліфікованих методичних порад при 
підготовці курсових, бакалаврських і магістерських робіт, науково- 
дослідних проектів студентів та аспірантів, які мають 
пам’яткоохоронну спрямованість, а також у процесі перепідготовки та 
удосконалення кадрів, які займаються пам’яткоохоронною діяльністю).

5. Сторони співпрацюють при підготовці «Зводу пам’яток історії та 
культури Харківської області» (написання статей, їх редагування, 
рецензування, проведення круглих столів з актуальних питань 
підготовки матеріалів для «Зводу», здійснення виїзних експедицій на 
місця, фотофіксації пам’яток тощо).

6. Сторони сприяють профорієнтаційній роботі, зокрема, 
працевлаштуванню випускників кафедри Історіографії, 
джерелознавства та археології ХНУ імені В. Н. Каразіна.

7. Базами для проведення спільних заходів Сторони визначають 
приміщення ХНУ імені В. Н. Каразіна.

8. За взаємною згодою Сторін до цього Договору можуть бути внесені 
зміни та доповнення, що оформлюються окремими угодами, які 
вважатимуться невід’ємною частиною цього Договору.
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Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє протягом 
трьох років. Його може бути подовжено на подальший трирічний 
період, якщо жодна зі Сторін не пізніше як за шість місяців до 
закінчення терміну чергового періоду письмово не повідомить іншу 
Сторону про свій намір розірвати Договір.

Укладено в м. Харків «___» 2017 року у двох примірниках,
кожен з яких має однакову юридичну силу.

Начальник Управління культури і туризму 
Харківської обласної державної адміністраці'
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