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Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (надалі -  
Університет) в особі ректора Цепенди Ігоря Євгеновича, який діє на підставі 
Статуту університету, з однієї сторони та територіальне управління 
Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області 
(далі -  ТУ ДСА) в особі в. о. начальника територіального управління 
Андрієчка Ігоря Мар‘янови'ча, що діє на підставі Положення про 
територіальні управління ДСА України, затвердженого наказом ДСА 
України від 05.04.2011 року № 82, з другої сторони, уклали даний Договір 
про нижченаведене:

1. Предмет діяльності і мета співпраці

Ця угода укладена для розширення співпраці та зміцнення різнобічних 
зв’язків між Сторонами у юридичній і соціологічній сферах, організації та 
проведення наукових, навчальних та інформаційних заходів (конференції, 
семінари, круглі столи, наради, симпозіуми, ділові зустрічі, тощо), 
проведення практики, обмін досвідом.

2. Зобов'язання сторін 

Університетзобов’язується:

1. Надавати науково-соціологічну та психологічну консультації. 
Проводити юридичну, соціологічну та психологічну експертизу проектів;
2. Розробляти та здійснювати соціологічний моніторинг дослідження 
роботи судової гілки влади Івано-Франківської області в рамках як кількісної 
так і якісної методології досліджень на базі Навчально-наукового центру 
соціологічних досліджень Прикарпатського регіону;
3. Приймати участь у створенні банку соціологічних даних з метою 
забезпечення ТУ ДСА науково обґрунтованими соціологічними даними;
4. Розробляти соціологічні методики та інструментарії для прикладних 
соціологічних досліджень в системі судочинства Івано-Франківської області,



\
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• \5. Організовувати та проводити спільні наукові, навчальні та 
інформаційні заходи (конференції, семінари, круглі столи, симпозіуми, ділові 
зустрічі, тощо), проводити тренінги;
6. Направити студентів для проходження навчальної та виробничої 
практики та призначити керівниками практики кваліфікованих працівників.

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 
Івано-Франківській областізобов’язується:

1. Забезпечити емпіричну і територіальну бази для виконання науково- 
дослідних студентських робіт ОКР «магістр» а також для апробації наукових 
розробок співробітників університету;
2. Призначити консультантів з числа фахівців ТУ ДСА для 
запровадження постійних консультацій фахівців Університету,
3. Проводити спільні конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи;
4. Прийняти студентів на виробничу і навчальну практику згідно з 
навчальним планом. Створити необхідні умови для використання студентами 
програм практики, не допускати використання іх на пасадах і роботах що не 
відповідають програмі практики та майбутньої спеціальності,
5. Інформувати Університет про проходження практики студентами. 
Після закінчення практики, за місцем проходження дати характеристику на 
кожного студента -  практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого

ним звіту;
6. Використовувати інформацію та матеріали, створені внаслідок 
реалізації умов цієї Угоди, відповідно до цілей та завдань, за взаємною 
згодою та в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Термін дії Договору

1 Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 
31 грудня 2016 року. Дія даного договору може продовжується при взаємній 
згоді сторін, про що складається відповідний додатковий договір.
2. Дію даного Договору може бути припинено достроково за взаємною 
згодою сторін. Договір вважається припиненим з дня укладення додаткової

угоди про розірвання договору.
3. Дію даного Договору може бути припинено достроково в 
односторонньому порядку за умови письмового повідомлення іншої сторони 
за 20 календарних днів до дати припинення угоди.



3. Вирішення спірних питань

1. Розбіжності та суперечки, які виникають з питань, що є предметом цієї 
угоди, вирішуються шляхом переговорів.

4. Особливі умови Договору

1. Цей Договір складено у 2-х примірниках, по одному для кожної із 
сторін, які мають однакову юридичну силу.
2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою 
сторін шляхом укладення додаткових угод.

5. Юридичні адреси та підписи сторін:

ДВНЗ«Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника»

76018 м. Івано-Франківськ 
вул.Шевченка, 57 
тел. (0342)3-15-74

Територіальне управління 
Державної судової адміністрації 
України в Івано-Франківській обл.

76000 м.Івано-Франківськ 
вул. Грюнвальдська, 11
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