
ДОГОВІР № ^  
ПРО СПІВПРАЦЮ

м. Івано-Франківськ « ^  ̂ » с:3  2020 р.

Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центр МВС України, в особі директора центру Харевича Віталія 
Михайловича, який діє на підставі Положення (далі НДЕКЦ) та Івано- 
Франківський національний медичний університет який діє на основі 
Статуту (далі універистет) Міністерства освіти і науки України в особі 
ректора Рожко Миколи Михайловича (далі разом іменуються -  Сторони, а 
кожна окремо -  Сторона) уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Предметом даного Договору є посилення наукового й науково- 

технічного потенціалу Сторін, розвиток і розширення співпраці між 
Сторонами, сприяння науковому співробітництву й практичній реалізації 
наукових розробок у сферах, які становлять взаємний інтерес.

2. ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
2.1. Сторони здійснюють наукове і науково-технічне співробітництво з 

питань, що становлять взаємний інтерес, у наступних формах:
- оптимізація навчально-виховного процесу в профільних кафедрах 

університету по вивченню спеціальних дисциплін та стимулювання інтересів 
студентів університету до вивчення базових та профільних дисциплін для 
потреб НДЕКЦ;

- підвищення рівня підготовки професійно орієнтованих випускників 
університету для роботи в НДЕКЦ виявлення обдарованих студентів, 
надання їм допомоги у виборі професії та залучення до роботи в НДЕКЦ;

- організація та проведення спільних практичних занять, семінарів, 
майстер-класів, днів «відкритих дверей», презентацій та інших заходів;

- організація проходження стажування та виробничої практики студентів 
університету на базі НДЕКЦ та вивчення можливості працевлаштування в 
установі кращих студентів - випускників університету;

- допомога НДЕКЦ та надання матеріалів для виконання та написання 
випускниками студентами, та викладачами університету пошукових та 
науково-дослідних робіт. Розробка студентами проектів, пропозицій, 
технологій та ноу-хау, спрямованих на покращення діяльності НДЕКЦ;

- підготовка та видання спільних наукових публікацій, монографій, 
навчальних посібників та інших наукових досліджень у співавторстві;

- підтримка та участь НДЕКЦ у публічних заходах, організованих 
університетом та проведення спільних рекламних кампаній, виступів і 
публікацій в ЗМІ та інших акцій, спрямованих на популяризацію 
університету і НДЕКЦ;

- проведення та реалізація інших програм та проектів, розроблених 
з урахуванням спільних інтересів НДЕКЦ і університету;



- надання працівникам Сторін можливості публікувати наукові статті й 
результати досліджень у збірниках, журналах і інших виданнях, що 
видаються Сторонами;

- реалізація спільних програм, зазначених в пункті 1 цього Договору 
відбувається на основі додаткових угод або письмових додатків.

3. ПРИНЦИПИ СПІВРОБІТНИЦТВА
3.1. Сторони діють у рамках чинного законодавства, міжнародно- 

правових норм, забезпечують конфіденційність інформації, отриманої під час 
співробітництва. Конфіденційна інформація, надана однією зі Сторін іншій 
Стороні, не може бути передана третій стороні у будь-якому вигляді (в 
друкованому, рукописному, на магнітному або іншому носії) без попередньої 
письмової згоди Сторони, яка надала цю інформацію.

3.2. Сторони у встановленому порядку здійснюють взаємний обмін 
інформацією, якою вони володіють та яку зберігають. Виконання цього 
Договору в частині робіт, пов’язаних з доступом працівників до інформації, 
що містить державну таємницю, здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України та нормативно-правових актів відносно використання 
інформації з обмеженим доступом. При співпраці Сторони керуються 
чинною нормативною базою, спільно складають технічні завдання, вимоги та 
умови, а також проводять випробування.

3.3. Договір не впливає на зобов’язання Сторін по їхніх договірних 
відносинах з іншими юридичними або фізичними особами.

3.4. Договір не накладає на Сторони, що підписали його, фінансових 
зобов'язань.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Сторони беруть на себе наступні обов'язки:
4.1.1. Строго дотримуватись умов цього Договору.
4.1.2. Своєчасно надавати один одному необхідну інформацію про хід 

реалізації запланованих програм співробітництва на умовах її повноти 
та достовірності.

4.1.3. Права та обов'язки Сторін за кожною програмою співробітництва 
визначаються відповідними угодами.

4.1.4. Сприяти участі своїх співробітників у наукових конференціях, 
семінарах та інших публічних заходах, що проводяться кожною із Сторін.

4.2. НДЕКЦ БЕРЕ НА СЕБЕ ОБОВ'ЯЗКИ ТА МАЄ ПРАВО:
4.2.1. НДЕКЦ призначає особу з працівників відповідальним

за партнерство та співпрацю з університетом.
4.2.2. НДЕКЦ надає можливість проведення екскурсій для студентів 

та працівників університету, з метою ознайомлення з установою,
криміналістичними лабораторіями та обладнанням.

4.2.3. НДЕКЦ приймає на стажування або проходження практики 
погоджену НДЕКЦ кількість студентів університету, забезпечує їх
необхідними умовами та матеріалами, приладами і спеціальними



обладнанням на основі письмової заявки від університету, де вказується 
тематична спрямованість, мета, результат, кількість студентів, тривалість та 
інші умови практики або стажування.

4.2.4. За взаємною згодою НДЕКЦ має право на розповсюдження 
рекламно-інформаційних матеріалів на території університету, серед 
студентів та викладачів.

4.2.5. На основі додаткових угод НДЕКЦ має право надавати в 
користування сучасними приладами і обладнаннями для реалізації 
пошукових та науково-дослідних робіт при вирішенні нагальних проблем 
НДЕКЦ, студентами і провідними викладачами університету.

4.3. УНІВЕРСИТЕТ БЕРЕ НА СЕБЕ ОБОВ'ЯЗКИ ТА МАЄ 
ПРАВО:

4.3.1. Університет призначає осіб з числа керівництва та профільних 
кафедр, які будуть відповідати за співпрацю і реалізацію спільних програм.

4.3.2. Університет надсилає до НДЕКЦ для проходження практики 
та стажування студентів, які навчаються за напрямами і спеціальностями, 
що відповідають профілю діяльності НДЕКЦ.

4.3.3. За замовленням НДЕКЦ, університет проводить відбір студентів 
випускників для подальшого працевлаштування.

4.3.4. За письмовим замовленням НДЕКЦ, університет надає 
приміщення та навчальну базу для проведення навчальних заходів НДЕКЦ.

4.7.5. Університет надсилає групи студентів для проведення семінарів, 
майстер-класів, практичних, лекцій, лабораторних занять, що 
організовуються НДЕКЦ та проходять на його території.

4.3.6. Університет надає можливість працівникам НДЕКЦ виступати 
перед студентами університету з питань діяльності НДЕКЦ.

4.3.7. Залучає своїх найкращих викладачів, доцентів і професорів 
до проведення різних форм занять та підвищення кваліфікації фахівців 
НДЕКЦ, проведення стажувань, підвищення професійного та наукового рівня 
тощо.

4.3.8. Створює умови для фахівців НДЕКЦ і надає можливість 
використання навчальної та матеріальної бази університету для проведення 
різних форм занять.

4.4. На підставі вище викладеного всі Сторони зобов'язуються спільно 
діяти для досягнення загальних цілей у відповідності до статутних завдань 
та економічних інтересів кожної зі Сторін, які уклали цей Договір.

4.5. Сторони зобов'язуються при виконанні пунктів Договору не зводити 
співробітництво до дотримання лише наявних у ньому вимог, підтримувати 
ділові контакти та вживати необхідні заходи для забезпечення ефективності 
та розвитку взаємозв'язків.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
5.1. Всі Сторони несуть відповідальність за діяльність в рамках цього 

Договору в межах взятих на себе зобов'язань і в порядку, передбаченому 
законодавством України.



5.2. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, вирішується 
шляхом переговорів з урахуванням прав та інтересів Сторін.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його обома 

Сторонами.
6.2 Договір набирає чинності з моменту підписання та діє впродовж 3-х 

років та подовжується на такий самий термін і на таких самих умовах, якщо 
жодна зі Сторін не заявить про припинення дії Договору за два місяці до 
закінчення терміну його дії.

6.3 Будь-яка зі Сторін у будь-який час може припинити дію цього 
Договору шляхом надіслання письмового повідомлення. У цьому випадку дія 
Договору припиняється через ЗО днів з дати отримання такого письмового 
повідомлення іншою Стороною, але без припинення дії договорів, що були 
укладені при виконанні даного Договору.

6.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою 
Сторін, що оформляється Додатковою угодою до цього Договору і 
вважаються дійсними у тому випадку, якщо складені у письмовій формі, 
підписані представниками обох Сторін.

6.5. Цей Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, 
по одному для кожної Сторони, кожен з яких має однакову юридичну силу.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Івано-Франківський Національний
медичний університет
76018
м. Івано-Франківськ 
вул. Галицька, 2 
E-mail: ifnmu@ifnmu.edu.ua 
Телелфон: (0342)53-32-95 

-32-95£

кола РОЖКО

Івано-Франківський 
науково-дослідний 
експертно-криміналістичний 
центр МВС України 
76005
м. Івано-Франківськ
вул. Національної Гвардії, 14
E-mail:
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