
ДОГОВІР № _________
щодо проведення соціологічних досліджень 

в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ

м. Дніпропетровськ "____" ________ 201__ р.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (далі -  Університет) в особі 
ректора Глуховері Віталія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, далі -  Виконавець, та
_______________________________________________.________________________ , далі -  Замовник,
далі разом -  Сторони, а кожен окремо -  Сторона, уклали цей договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати платну освітню 
послугу, а саме: проведення соціологічного дослідження (вихідний продукт -  аналітичний 
звіт).
1.2. Здійснення соціологічного дослідження відповідно до теми магістерської, дисертаційної 
роботи проводиться на замовлення слухача магістратури або здобувача наукового ступеня. 
Проведення польового етапу дослідження (безпосередньо опитування респондентів) забезпечує 
Замовник.
1.3. Термін виконання дослідження:________________________________________________ .
1.4. За взаємною домовленістю Сторін Виконавець не проводить окремі етапи дослідницької 
роботи: підготовка програми соціологічного дослідження, розробка та обгрунтування вибіркової 
сукупності, розробка та пілотаж інструментарію для проведення соціологічного дослідження, 
інструктаж інтерв’юерів, обробка та аналіз кількісних та якісних даних, підготовка аналітичних 
звітів, довідок, оглядів за результатами соціологічних досліджень, оформлення таблиць, діаграм, 
оглядів за результатами соціологічних досліджень. Відмова Замовника від проведення окремого 
етапу дослідження не тягне за собою перерахунок вартості Послуги.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
2.1. Якісно, у строк та в повному обсязі надати Замовнику послугу, передбачену п. 1.1. згідно з 
умовами даного Договору.
2.2. Надати Замовнику повну, правдиву та достовірну інформацію про порядок надання послуги.
2.3. Підготувати та надати для підписання Замовнику Акти наданих послуг протягом 3-х робочих 
днів після закінчення надання обумовленої п. 1.1. Послуги в повному обсязі.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. Узгодити в письмовому вигляді замовлення на проведення соціологічного дослідження, в 
якому вказати та погодити з Виконавцем тему, напрямок соціологічного дослідження та визначити 
кінцевий термін надання послуги.
3.2. Своєчасно внести оплату за освітню послугу, що надається відповідно до умов даного 
Договору, в розмірах та у строки, що встановлені договором.
3.3. Ознайомитися та підписати підготовлені Виконавцем Акти наданих послуг, повернувши 1 
підписаний примірник Виконавцю.

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ 
ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір плати встановлюється за надання освітньої послуги в повному обсязі та не може 
змінюватися Виконавцем.
4.2. Загальна вартість освітньої послуги визначається Виконавцем відповідно до затвердженого 
кошторису та становить 5 650 гри. (п’ять тисяч шістсот п ’ятдесят гривень).
4.3. Замовник вносить плату безготівково на розрахунковий рахунок Виконавця в повному обсязі 
до початку надання послуги на підставі наданого Рахунку.
4.4. У разі дострокового припинення дії договору за ініціативи Замовника після початку 
фактичного надання послуги Виконавцем внесені в якості оплати кошти не повертаються.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1.3а невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони 
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Несплата або несвоєчасна сплата Замовником вартості освітньої послуги є підставою для 
дострокового розірвання Договору з ініціативи Виконавця.

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Дія договору припиняється:
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- виконанням (виконанням дослідження та підготовкою аналітичного звіту);
- за згодою Сторін;
- якщо виконання Стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям 

нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, 
і будь-яка зі Сторін не погоджується із внесенням змін до договору;

- у разі ліквідації юридичної особи Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є 
правонаступником.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Виконані у письмовій формі і підписані Сторонами зміни та доповнення до цього договору є 
дійсними та складають його невід’ємну частину.
7.2. Договір складено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються 
Сторонами.
7.3. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до надання послуги в повному 
обсязі та підписання Акту наданих послуг. Після підписання Актів наданих послуг претензії щодо 
строків надання освітньої послуги Виконавцем не приймаються.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК
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(ПІБ Замовника)
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платника податку:_______________
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