
УГОДА
про співпрацю між Головним територіальним управлінням юстиції в 

Івано-Франківській області та Державним вищим навчальним закладом 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

" ф  2017 р. М. Івано-Франківськ

Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області 
(далі -  Управління юстиції) в особі в.о. начальника Гайди Андрія Ігоровича з 
одного боку, та Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (далі — Університет) в особі 
ректора професора Цепенди Ігоря Євгеновича, з другого боку (далі разом -  
Сторони), уклали угоду про наступне.

1.ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Предметом угоди є співпраця між Сторонами через налагодження 
конструктивного діалогу, мобілізацію ресурсів, об’єднання зусиль, заохочення 
кращої практики та координацію діяльності для підвищення рівня правової 
освіти населення, реалізації права на безоплатну правову допомогу в межах 
Івано-Франківської області, реалізації державної та регіональної програм 
розвитку освіти, зокрема й правової, в Україні, законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про безоплатну правову 
допомогу» та ін.

2. СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Інформаційна взаємодія;
2.2. Поширення актуальної правової інформації та інформації, зміст 

якої може становити спільний інтерес, на веб-сайтах та інших доступних
інформаційних ресурсах;

2.3. Забезпечення в межах компетенції реалізації правових та 
правопросвітницьких програм і проектів, проведення спільних науково- 
практичних, комунікативних та інших заходів, спрямованих на підвищення 
рівня правової освіти, зокрема: науково-теоретичних, науково-практичних 
конференцій, правопросвітницьких читань, семінарів з актуальних питань 
розвитку правової освіти в Україні, зокрема на Прикарпатті; спільних засідань 
кафедр Університету і Управління юстиції; спільна підготовка підручників, 
посібників, науково-методичних розробок, наукових статей, програм, 
методичних рекомендацій; лекцій, групових та індивідуальних консультацій
для педагогічних працівників та студентів;

2.4. Організація в межах компетенції науково-дослідницької, 
експериментальної роботи з питань правової освіти. Сприяння впровадженню 
результатів наукових досліджень і розробок у навчальний процес;



2.5. Підготовка, апробація та видання високоякісної навчальної 
літератури правопросвітницького змісту. Всебічна підтримка розробки 
оригінальної навчально-методичної літератури, зокрема на електронних носіях, 
для дистанційного та екстернатного оволодіння правовою освітою в межах 
компетенції;

2.6. Допомога в реалізації населенням права на безоплатну правову 
допомогу;

2.7. Використання матеріалів та узагальнень практичного досвіду у 
освітньому процесі для підвищення рівня практичної підготовки студентів,

2.8. Сприяння у проходженні практики студентів ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на базі 
Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області.

3. РЕАЛІЗАЦІЯ УГОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Усі питання, що виникають між Сторонами з приводу виконання 
цієї угоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягненням 
взаємної згоди в установленому чинним законодавством порядку.

3.2. Сторони зобов’язуються виділяти достатні людські ресурси, а 
також залучати ресурси з інших не заборонених законодавством джерел для
реалізації положень угоди.

3.3. На виконання та виключно в межах положень угоди можуть 
укладатися окремі положення, протоколи та плани, які відповідно спільно 
підписуються або затверджуються уповноваженими представниками Сторін.

3.4. Сторони у рамках реалізації положень угоди можуть залучати до 
співпраці третіх осіб, зокрема наукові установи, міжнародні, благодійні та
громадські організації за їх згодою.

3.5. З метою реалізації угоди Сторонами можуть бути утворені 
додаткові робочі органи (групи), робота яких буде тривати до виконання
поставлених завдань.

3.6. До складу робочих органів (груп) повинні входити представники
обох Сторін.

3.7. У разі необхідності Сторони можуть укладати додаткові документи, 
що регулюють взаємовідносини Сторін та необхідні для реалізації положень
угоди.

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ,
ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ї ї  ДІЇ

4.1. Угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу.

4.2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами за цією угодою, 
вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

4.3. Термін дії угоди 5 (п’ять) років з дня її підписання обома
Сторонами.

4.4. Зміни до угоди вносяться за згодою Сторін.



4.5. Сторони можуть достроково припинити дію угоди в 
односторонньому порядку, письмово попередивши другу Сторону за місяць до 
цього.

4.6. Сторони можуть домовитись про інші напрями співробітництва, в 
межах наданих повноважень.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»,
76018, м. Івано-Франківськ,
Код ЕДРПОУ 02125266 
вул. Шевченка, 57 
тел. (0342) 75-23-51 
факс (0342) 53-15-74 
e-mail: inst@pu.if.ua

Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області, 
76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, 11 
тел. (0342) 75-06-51 
e-mail: info@if.minjust.gov.ua
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