
ДОГОВІР  
про співробітництво

№  5

м. Івано-Франківськ " С ̂  " 'vt/u (.'<■-* 2014 р.

Ю ридичний інститут Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника (далі - Ю ридичний інститут), в особі 
директора Васильєвої Валентини Антонівни, яка діє на підставі Положення, з 
однієї сторони, та Івано-Франківський обласний центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (далі — Центр), в особі директора 
Євчука М ихайла М иколайовича, який діє на підставі Положення, з другої 
сторони, які разом надалі іменуються Сторони, а окремо - Сторона, уклали 
цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених у Договорі, Сторони домовилися про 

співробітництво з наступних напрямків:
1.1.1. розроблення законопроектів, інших нормативно-правових актів, змін та 
доповнень до чинного законодавства;
1.1.2. підготовки, рецензування і випуску публікацій наукового, навчально- 
методичного та практичного спрямування, щорічних альманахів;
1.1.3. обміну інформацією про сучасні наукові та практичні досягнення в 
правовій сфері;
1.1.4. сприяння розвиткові міжнародного та міжгалузевого співробітництва;
1.1.5. організація та здійснення взаємних стажувань, навчань, підвищення 
кваліфікації працівників Сторін;
1.1.6. сприяння у висвітленні діяльності, досягнень Сторін у засобах масової 
інформації, на науково-практичних заходах, а також серед студентів 
Ю ридичного інституту;
1.1.7. організація та проведення спільних симпозіумів, наукових 
конференцій, форумів, виставок, семінарів, круглих столів, інших науково- 
практичних заходів з питань правових питань;
1.1.8. проведення наукових досліджень з проблем в правовій сфері, в тому 
числі участь у наукових програмах комерційних та некомерційних 
організацій, пов'язаних з організацією закордонного стажування і 
отриманням грантів;
1.1.11. сприяння участі кращих студенів Ю ридичного інституту у науково- 
практичних заходах за кордоном;
1.1.12. проходження виробничої практики студентами четвертого (ОКР 
«бакалавр») і п'ятого курсів (ОКР «спеціаліст», «магістр») Ю ридичного
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інституту в Центрі;
1.1.13.підготовка кращих студентів Ю ридичного інституту для можливого 
подальшого працевлаштування в Центрі;
1.1.14. здійснення інших видів діяльності, що випливають з предмету 
Договору.

2. ПРИНЦИПИ СП ІВРО БІТН ИЦ ТВА
2.1. Сторони прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на засадах 
рівності, чесного партнерства та захисту спільних інтересів.
2.2. Цей Договір не впливає на зобов'язання Сторін по їх договірних 
стосунках з іншими юридичними чи фізичними особами.
2.3. Сторони визначають коло завдань, які потребують першочергового 
вирішення, у робочому порядку. Співробітництво Сторін здійснюється на 
основі узгоджених планів. Виконання окремих заходів із реалізації предмету 
Договору не виключає можливості укладання окремих договорів. Діяльність 
Сторін відповідно до цього Договору та на його виконання буде 
здійснюватись через уповноважених представників (від Ю ридичного 
інституту -  Логвінова М арія Володимирівна, тел. (0342) 596138, 097 3338247, 
m ari31@ i.ua
та від Центру -  М іськів Оксана Тарасівна тел. 0800213103, (0342)556117, 
e-m ail: office.frankivsk@ legalaid.gov.ua.
2.4. Для реалізації досягнутих домовленостей Сторони, за необхідності, 
можуть запрошувати до співробітництва сторонні установи, інших фізичних 
та юридичних осіб, незалежно від їхньої форми власності і підпорядкування, 
створювати спільні тимчасові творчі колективи та інші наукові і допоміжні 
структури.
2.5. Для вирішення питань, пов'язаних із виконанням цього Договору, 
Сторони будуть, за необхідності, створювати спільні робочі групи та 
проводити наради своїх представників для опрацювання відповідних 
пропозицій і планів співробітництва.

3. СТРОК Д ІЇ ДО ГО ВО РУ
3.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і має 
необмежену дію.
3.2. Кожна із Сторін може припинити дію цього Договору, письмово 
повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за місяць до запланованої 
дати припинення Договору.
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4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України.
4.2. За пропозицією будь-якої Сторони до Договору можуть вноситися зміни 
і доповнення.
4.3. Усі зміни та доповнення, додаткові договори та додатки до Договору є 
його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони 
викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.
4.4. Сторони зобов'язуються при виконанні Договору не зводити 
співробітництво лише до додержання вимог, що містяться в Договорі, а 
підтримувати дружні ділові контакти та вживати всі необхідні заходи для 
забезпечення ефективності та розвитку взаємовідносин між собою.
4.5. Договір укладено українською мовою на 3 (трьох) аркушах у двох 
оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. 
Кожній Стороні належить по одному примірнику.

5. АДРЕСИ ТА І ПІДПИСИ СТОРІН
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Івано-Франківський обласний центр з 
надання безоплатної вторинної правової 

допомоги

Адреса : вул. Грювальдська, 8, м. Івано- 
Франківськ, Україна, 76018

Тел. (0342) 556113

Юридичний інститут Прикарпатського 
національного університету 

імені Василя Стефаника

Адреса: вул. Т. Шевченка, 44 а, м Івано- 
Франківськ, Україна, 76018.

Тел.(0342) 50-87-60

Електронна пошта:
mailto:office.lranldvsk@lcgalaid.gov.ua 
Адреса сайту (вищестоящої організації)
http://legalaid.gov.ua

Електронна пошта: lawdept@pu.if.ua 
Адреса сайту: http://law.pu.if.ua
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