КОНФЕДЕРАЦІЯ НЕДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анкета-заява
Кандидата в члени Конфедерації


Назва закладу освіти																									

Прізвище, ім'я, по батькові керівника																						
Юридична адреса											
Телефон (		)				, факс (		)				
Рік заснування				, форма власності						
Держана ліцензія												
(номер, ким і коли видана, ліцензійний набір, рівень акредитації)
																																										
Структура закладу освіти										
(перелік факультетів, відділень, інших підрозділів)
																																																								
Загальна кількість студентів										
Професорсько-викладацький склад									
(кількість, в т.ч. докторів наук, професорів, канд. наук, доцентів)
														
Норми навчання												
Термін навчання												
Основний напрямок науково-методичної, виробничо-комерційної діяльності																														



		м.п.												
								(прізвище, ім'я, по батькові та підпис)

ДОГОВІР
про членство в Конфедерації
недержавних вищих закладів освіти України

	м. Київ						«	»				


	Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України, в особі Голови Правління 										, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та 																		
(назва вищого закладу освіти)
													
в особі												,
(прізвище, ім’я,  по батькові керівника)
який діє на підставі					, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
І. Предмет Договору
	Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України на підставі заяви 												
(назва закладу освіти)
													
і рішення Правління Конфедерації 								
(номер протоколу та дата)
приймає членом Конфедерації і затверджує його представником, а 															
(назва закладу освіти)
визнає  статут Конфедерації, зобов'язується виконувати його вимоги.

II. Права і обов'язки сторін
Конфедерація:
2.1.1.	Вручає Колективному члену Конфедерації документ про членство встановленого зразка не пізніше місяця після отримання вступного внеску
2.1.2.	Залучає 											
(назва закладу освіти)
до участі в Представницьких зборах, конференціях, семінарах, засіданнях Правління та інших заходах, що проводяться Конфедерацією.
2.1.3. Підтримує ініціативи Колективного члена Конфедерації, сприяє підвищенню його авторитету як в державі, так і за її межами.
2.1.4. Надає допомогу Колективному члену щодо удосконалення навчально-виховної, науково-дослідної діяльності, підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.
2.1.5. Встановлює розміри вступних і членських внесків, повідомляє Колективного члена про їх зміни. Використовує членські внески для проведення Статутної діяльності та виконання плану Конфедерації.
2.1.6. Розглядає питання виключення члена Конфедерації в разі:
•  подання членом заяви про вихід з Конфедерації;
•  порушення членом Конфедерації вимог Статуту;
•  несплати членських внесків;
• проведення  членом діяльності, що не відповідає меті та завданням Конфедерації;
•  нанесення матеріальної чи моральної шкоди Конфедерації.
2.1.7. Забезпечує допуск члена до єдиного банку інформації з метою виходу на міжнародні критерії організації підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних управляти виробництвом і людьми в нових умовах.
Член Конфедерації:
2.2.1.  Зобов'язується :
•  виконувати вимоги Статуту Конфедерації;
• організовувати навчально-виховну, науково-дослідну та комерційно-виробничу діяльність у відповідності до мети та завдань Конфедерації;
•  своєчасно сплачувати членські внески;
•  проводити ініціативну роботу по залученню до Конфедерації нових членів, відкриттю її регіональних відділень;
• виконувати рішення керівних органів Конфедерації, зміцнювати її авторитет;
•  не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною для Конфедерації.

2.2.2. Має право:
• обирати і бузи обраним в керівні й робочі органи Конфедерації;
• брати участь в заходах, які проводить Конфедерація;
• направляти до Конфедерації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності, звертатись із запитами;
• представляти Конфедерацію в Україні та за її межами за дорученням керівних органів Конфедерації;
• вийти зі складу Конфедерації за власним бажанням;
• надавати Конфедерації благодійну матеріальну чи фінансову допомогу, надавати інформаційні, консультаційні та інші послуги;
• делегувати науково-педагогічні чи управлінські кадри з метою формування творчих груп для організації науково-дослідної, навчально-методичної чи комерційно-виробничої діяльності Конфедерації.
III. Розмір і порядок сплати членських внесків
3.1. Вступний внесок для члена Конфедерації встановлює в сумі ________________________гривень і вноситься на рахунок Конфедерації не пізніше двох тижнів з дня подачі заяви про вступ до Конфедерації.
3.2. Розмір щомісячного членського внеску встановлюється рішенням Правління Конфедерації і вноситься членом Конфедерації щоквартально не пізніше_____________числа першого місяця поточного року.
3.3.  Надання консультацій та послуг, не передбачених цим Договором, та проведення міжнародних заходів проводиться за додаткову оплату згідно з розробленими за затвердженими Правлінням Конфедерації кошторисами, рішеннями, актами і протоколами.
3.4. Розрахунки між Сторонами здійснюються на підставі виставлених рахунків.
IV. Відповідальність сторін
4.1. 3а невиконання чи неналежне виконання Договору член Конфедерації може бути виключений у випадках:
•  Статуту Конфедерації;
•  нанесення моральної і матеріальної шкоди Конфедерації;
•  несплати членських внесків.
4.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом їх узгодження або арбітражним судом.
V. Строк дії Договору
5.1.  Строк дії Договору  встановлюється  з_____________________по 							 .
5.2. Договір може бути розірваний достроково за згодою сторін за умови письмового попередження другої Сторони за місяць до дати розірвання Договору, та у випадках:
•  подання членом заяви про вихід із Конфедерації;
•  несплати членських внесків членом Конфедерації;
• проведення Сторонами діяльності, що не відповідає меті та завданням Конфедерації;
•  дії форс-мажорних обставин, що тривають більше шести місяців.
5.3. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
VII. Юридичні адреси Сторін
Конфедерація недержавних									
вищих закладів освіти України								
													
252 039, м. Київ-39,										
вул. Фрометівська, 2										
													
													
													
													

Підписи Сторін

	М.П.		________________							
(підпис)                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

