
ДОІОВІР 
ПРО СПІВПРАЦЮ 

м. Суми « » 2020 р. 

Сумський національний аграрний університет, надалі "Університет", в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Адвокатське об'єднання 
«ЮРРАИТ» в подальшому "Установа", в особі Керуючого партнера ГІєтухова Андрія Юрійовича, 
який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклагш даний договір про наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Враховуючи взаємну зацікавленість. Сторони за даним Договором здійснюють на основі 
освітньо-наукового партнерства спільну діяльність за наступним и напрямами: 
1.1.1. Надання можливості підвипіення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 
у відіювідних підрозділах сторін. 
1.1.2. Створення в Установі належних умов для проходження студентами юридичіюго факультету 
Університету виробничої та переддипломної практики для поглиблення їхніх практичних знань та 
навичок; 
1.1.3. Спільна організація наукових конференпій, семінарів, круглих столів та ііппих заходів. 
1.1.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спепіалістів 
Сторін. 
1.1.5. Обговорення обсягу освітніх програм Юридичного факультету Університету та окремих 
освітніх компонентів. 
1.1.6. Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних робіт, програм практик та окремих 
курсів підготовки. 
1.1.7. Розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес на офіційних веб-сайгах 
Сторін; 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за 
інншми напрямами співробітництва. 

П. [П^АВА ТА ОНОВ'Я ІКИ СТОРІН 
2.1. Університет зобов'язується: 
2.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Установою та надання Установі необхідної іпформапії. яка не є конфіденційною. 
2.1.2. Враховувати пропозиції Установи при складанні навчальних плаїїів підготовки фахівців та 
робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів. 
2.1.3. На запит Установи надавати інформацію про навчальні плани Університету, програми 
стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною. 
2.1.4. На запит Установи надавати інформацію, окрім конфіденційної, про студентів. 
2.1.5. Забезпечувати керівництво та проведення практики студентів в Установі згідно з взаємно 
узгодженими з Університетом програмами . 
2.1.6. Сприяти Установі у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами), 
заходів із студентами Університету. 
2.2 Університет має право: 
2.2.1. Узгодити з Установою календарний термін проведення практичних занять; 
2.2.2. При необхідності за узіодженіетіо'сТорін вносити зміни у встановлений г рафік навчального 
процесу; ^ 
2.2.3. Проводити контроін, вйконан'ня сТ5'Дспгами навчальної програми в Установі . 
2.3. Установа зобов'язусться: 
2.3.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відгювідальною за зв'язок і співпрацю з 
Університетом та надання Університету необхідіюї інформації, яка ие є конфіденційною. 
2.3.2. На запит Університету надавати необхідну інформацію про Установу, що не є конфіденційною, 
у тому числі наукову, навчально-методичну літературу для підготовки кваліфікованих фахівців. 
2.3.3. Забезпечувати керівництво та проведення практик студентів в Установі згідно із взаємно 
узгодженими з Університетом програмами і тематиками. 
2.3.4. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи додатковими 
угодами) заходів із студентами Університету. 



2.3.5. Дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, спільно 
розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення практик, стажувань та 
інших видів співпраці. 
2. 4. Установа має право: 
2.4.1 Щорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для проходження 
практики; 
2.4.2. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними анкетами; 
2.4.3. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.4.4. Брати участь в роботі «Ярмарки професій»; 
2.4.5. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого 
наукового потенціалу університету; 
2.4.6. Ініціювати засідання «круглого столу» з метою обговорення аспектів вдосконалення правничої 
освіти топ_ю; 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
3.1. у випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, невиконання вимог 
керівників навчального процесу студенти-порушники не допускаються до роботи в Установі. 
3.2. Установа несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення набуття 
студентами університету практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, іцо виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами. Договір укладається строком на три 
роки. Дія договору автоматично продовжується па наступний трирічний строк, якщо жодна зі Сторін 
письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 
4.2. Зміни та догювнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання однією 
стороною своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового розірвання 
договору в одіюсторонньому порядку. 
4.4 Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику Університету та Установі, кожен з 
яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Сумський національний аграрний Установа 
університет, АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЮРРАЙТ» 

40021, м. Суми, вул. 
Кондратьева, 160, 
р/р 35220204005656 в 
казначейській службі України, 
МФО 820172, 
код СДРПОУ 04718013, 
Н ІН №047180118194, 
св-во ТІЛ. ГІДВ № 25764558 

Герасима 

Державній 

Ректор 

36014, Україна, місто Полтава, вулиця 
Зигіна, будинок 29, офіс ЗОЇ, 
Код 1674, 
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ДОІОВІР 
ПРО СПІВПРАЦЮ 

м. Суми 2019 року 

Сумський національний аграрний університет, надалі - "Університет", в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Сумський окружний 
адміністративний суд, надалі - "Установа", в особі Голови суду Шаповала Миколи Михайловича з 
іншої сторони, уклали цей договір про таке: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони за цим Договором здійснюють на основі освітньо-
наукового партнерства спільну діяльність за такими напрямами: 
1.1.1. Надання можливості підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 
у відповідних підрозділах сторін. 
1.1.2. Створення в Установі належних умов для проходження студентами юридичного факультету 
Університету виробничої та переддипломної практики для поглиблення їхніх практичних знань та 
навичок; 
1.1.3. Спільна організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів. 
1.1.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів 
Сторін. 
1.1.5. Обговорення обсягу освітніх програм юридичного факультету Університету та окремих 
освітніх компонентів. 
1.1.6. Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних робіт, програм практик та окремих 
курсів підготовки. 
1.1.7. Розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес на офіційних веб-сайтах 
Сторін; 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за 
іншими напрямами співробітництва. 

П. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Університет зобов'язується: 
2.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Установою та надання Установі необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.1.2. Враховувати пропозиції Установи при складанні навчальних планів підготовки фахівців та 
робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів. 
2.1.3. На запит Установи надавати інформацію про навчальні плани Університету, програми 
стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною. 
2.1.4. На запит Установи надавати інформацію, окрім конфіденційної, про студентів. 
2.1.5. Забезпечувати керівництво та проведення практики студентів в Установі згідно із взаємно 
узгодженими з Університетом програмами. 
2.1.6. Сприяти Установі у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами), 
заходів зі студентами Університету. 
2.2. Університет має право: 
2.2.1. Узгодити з Установою календарний термін проведення практичних занять; 
2.2.2. При необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у встановлений графік навчального 
процесу; 
2.2.3. Проводити контроль виконання студентами навчальної програми в Установі. 
2.3. Установа зобов'язується: 
2.3.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.3.2. На запит Університету надавати необхідну інформацію про Установу, що не є конфіденційною, 
у тому числі наукову, навчально-методичну літературу для підготовки кваліфікованих фахівців. 
2.3.3. Забезпечувати керівництво та проведення практик студентів в Установі згідно із взаємно 
узгодженими з Університетом програмами і тематиками. 



2.3.4. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи додатковими 
угодами) заходів із студентами Університету. 
2.3.5. Дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, спільно 
розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення практик, стажувань та 
інших видів співпраці. 
2. 4. Установа має право: 
2.4.1 Щорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для проходження 
практики; 
2.4.2. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними анкетами; 
2.4.3. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.4.4. Брати участь в роботі «Ярмарки професій»; 
2.4.5. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого 
наукового потенціалу університету; 
2.4.6. Ініціювати засідання «круглого столу» з метою обговорення аспектів вдосконалення правничої 
освіти тощо; 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
3.1. У випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, невиконання вимог 
керівників навчального процесу студенти-порушники не допускаються до роботи в Установі. 
3.2. Установа несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення набуття 
студентами університету практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами. Договір укладається строком на три 
роки. Дія Договору автоматично продовжується на наступний трирічний строк, якщо жодна зі Сторін 
письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 
4.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною Договору. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання однією 
стороною своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового розірвання 
Договору в односторонньому порядку. 
4.4. Договір складено у двох примірниках: по одному примірнику Університету та Установі, кожен з 
яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Сумський 
університет 

національний аграрний Сумський окружний адміністративний суд 

40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, 
160, р/р 35220204005656 в Державній 
казначейській службі України, МФО 
820172, код СДРПОУ 04718013, ІПН № 
047180118194, св-^ро^л. ПДВ № 25764558 

Ректор В.І. Ладика 

2019 року 

40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, 159, 
р/р: 35214049018632, 35222149018632, Державна 
казначейська служба України^,^. Київ, МФО 
820172, код 35907252 

М.М. Шаповал 

2019 



ДОГОВІР 

про співпрацю 

м. Суми « / і » 2019 року 

Сумський національний аграрний університет, надалі - Університет, в особі ректора 
Ладики Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Регіональний центр 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області - надалі Регіональний 
центр, в особі директора Демченко Олени Миколаївни, який діє на підставі Положення про 
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з іншої сторони, уклали 
даний договір про наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони за даним Договором здійснюють на основі освітньо-наукового партнерства спільну 
діяльність за наступним и напрями: 

1.1.1. участь в обговоренні обсягу освітніх програм Юридичного факультету Сумського 
національного аграрного університету та окремих освітніх компонентів; 

1.1.2 .вжиття заходів щодо проходження стажування студентами Юридичного факультету Сумського 
національного аграрного університету, які залучені до роботи у Лабораторії практичного права 
(юридичній клініці); 

1.1.3.розроблення навчальних програм, методично-інформаційних матеріалів та дистанційних курсів 
для студентів, які залучатимуться до роботи в юридичній клініці, у тому числі щодо функціонування 
системи БПД в Україні; 

1.1.4. створення належних умов для проходження студентами юридичного факультету Університету 
виробничої та переддипломної практики в центрах з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги для поглиблення їхніх практичних знань та навичок; 

1.1.5.організація спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо), спрямованих на 
підвищення кваліфікаційного рівня працівників системи надання безоплатної правової допомоги в 
Україні та науково-викладацького складу, а також студентів Університету; 

1.1.6.розроблення та поширення інформаційних, методичних, аналітичних та інших матеріалів, зміст 
яких може становити спільний інтерес; 

1.1.7.розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес на офіційних веб-сайтах 
Сторін; 

1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за іншими 
напрямками співробітництва. 

П. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Регіональний центр зобов'язується: 

2.1.1. Приймати студентів на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Сумській області та місцевих центрів Сумської області для проходження виробничої, 
переддипломної практики. 

2.1.2. Створити студентам умови для безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити 
обов'язкові інструктажі з охорони праці ( ввідний та на робочому місці) з оформленням відповідної 
документації, навчити студентів безпечним методам роботи. 

2.2. Регіональний центр має право: 

2.2.1 Щорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для проходження 
практики; 



2.2.2. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними анкетами; 

2.2.3. Залучати студентів до підтримки правоосвітніх програм та проектів, спрямованих на 
підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді; 

2.2.4. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 

2.2.5. Брати участь в роботі «Ярмарки професій»; 

2.2.6. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого 
наукового потенціалу університету; 

2.2.7. Ініціювати засідання «круглого столу» з метою обговорення аспектів вдосконалення правничої 
освіти тощо; 

2.2.8. Організовувати ознайомчі екскурсії для студентів. 

2.3. Університет зобов'язується: 

2.3.1. За один місяць до початку навчального процесу ознайомити адміністрацію Регіонального 
центру з робочими навчальними програмами, передати план та інформаційну базу студентів для 
проходження практики. 

2.3.2. Надавати за місяць до початку практики програму практики студентів. 

2.3.3. Згідно з положенням про навчальні заняття та виробничу практику забезпечити: 

- проведення інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; 

- проведення медичного огляду та оформлення медичних книжок; 

- дотримання та виконання студентами навчальної програми. 

2.3.4. Закріпити відповідальних за співпрацю з Регіональним центром, які забезпечують: 

- проходження студентами занять та практики за графіком згідно з програмами; 

- дотримання трудової дисципліни, технологічних режимів, правил санітарії і гігієни, техніки 
безпеки та охорони праці. 

2.3.4. Організувати виконання студентами курсових, дипломних робіт у відповідності до запитів 
Регіонального центру. 

2.3.5. Організовувати індивідуальні співбесіди зі студентами та випускниками; 

2.3.6. Здійснювати науково-дослідні розробки на замовлення Регіонального центру, інформувати 
Регіональний центр про результати науково-дослідних робіт та використовувати за погодженням з 
Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області; 

2.4. Університет має право: 

2.4.1 Узгодити з Регіональним центром календарний термін проведення практичних занять; 

2.4.2. При необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у встановлений графік навчального 
процесу; 

2.4.3.Проводити контроль виконання студентами навчальної програми в Регіональному центрі. 

2.5. Сторони зобов'язуються: 

2.5.1. Розміщувати на своїх офіційних веб-сайтах інформацію, зміст якої може становити спільний інтерес 

ПІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 

3.1. У випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, невиконання вимог керівників 
навчального процесу студенти-порушники не допускаються до роботи в Регіональному центрі. 

3.2. Регіональний центр несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення 
набуття студентами університету практичних вмінь та навичок. 

3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 



3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, виріщуються у встановленому законодавством 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами. Договір укладається строком на три роки. Дія 
договору автоматично продовжується на наступний трирічний строк, якщо жодна зі Сторін письмово не 
повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 

4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 

4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання однією 
стороною своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового розірвання 
договору в односторонньому порядку. 

4.4 Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику Університету та Регіональному 
центру, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Сумський національний аграрний університет Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області 

40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, 
160, р/р 35220204005656 в Державній 
казначейській с л ^ б і України, МФО 820172, 
код ЄДРПОУ а4ф\з013, ІПН № 047180118194, 
св-во пл. ПДВ ]№ '2Ьб4558 

Ректор В.І. Ладика 

^'2019 р. 

40009, Україна, м. Суми, 
вул. Першотравнева, 29 (3-й 
телефон/факс: (0542) 60-36-47 
Код Є Д Р П ^ 38244729 

поверх), 

Директор Демченко 



МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

м. Суми « » г у і ^ ^ и ^ 2020 р. 

Сумський національний аграрний університет, надалі «Університет», в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Виконавчий комітет 
Сумської міської ради, в подальшому «Установа», в (^^і^який діє на підставі 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони, разом іменовані 
«Сторони» домовились про наступне: 

І. ПРЕДМЕТ І МЕТА МЕМОРАНДУМУ 

1.1. Враховуючи взаємну зацікавленість, в межах відповідних функцій та повноважень. Сторони 
для досягнення мети Меморандуму здійснюють на основі освітньо-наукового партнерства 
спільну діяльність у форматі підготовки та реалізації спільних заходів, проектів, програм, 
сприяння роботі органів місцевого самоврядування, назосовців, практиків та студентів. 

1.2. Метою цього Меморандуму є співпраця, обмін інформацією та досвідом, надання 
можливості проходження виробничої практики студентами Університету. 

П. НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ 

2.1. Сторони за даним Меморандумом висловлюють зацікавленість у освітньо-науковому 
партнерстві щодо просування взаємних цілей у межах можливостей: 
2.1.1. Участь у спільних заходах, організація стажування у відповідних підрозділах Сторін; 
2.1.2. На підставі додаткових договорів створюють умови для проходження студентами 
юридичного факультету Університету виробничої практики для поглиблення їхніх практичних 
знань та навичок; 
2.1.3. участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах; 
2.1.4. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого 
наукового потенціалу університету; 
2.1.5. Залучення студентів Університету у роботі органів місцевого самоврядування з 
міжнародного співробітництва та комунікацій. 
2.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за 
іншими напрямами співробітництва. 

ПІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Сторони узгоджують всі робочі питання шляхом консультацій та переговорів. 
3.2. Базою практики е Установа (виконавчі органи Сумської міської ради). Практика проводиться 
на підставі договорів на її проведення, а їх тривалість може визначатися, як на період 
конкретного виду практики, так і на більш тривалий термін. 
3.3. На студентів, які проходять практику в Установі або її виконавчих органах, поширюється 
законодавство України про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку Установи. 
3.4. Під час проходження виробничої практики Установа не зобов'язана забезпечувати робочими 
місцями студентів, які проходять практику. В даному випадку проходження практики 
відбувається шляхом надання завдань практикантам та від стеженням результатів їх виконання. 
3.5. Всі суперечки, що виникають між Сторонами, вирішзтоться шляхом переговорів або у 
встановленому законодавством порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ МЕМОРАНДУМУ 

4.1. Меморандум набуває сили після його підписання сторонами. Меморандум укладається 
строком на три роки. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний трирічний 
строк, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити 
його дію. 



4.2. Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємною згодою 
сторін, що оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 
4.3. Меморандум може бути припинений достроково за згодою Сторін. 
4.4 Цей Меморандум має декларативний характер і не покладає на підписантів жодних 
зобов'язань, у тому числі фінансового характеру. 

4.5. Меморандум складений у двох автентичних примірниках для кожної зі Сторін, які мають 
однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Сумський національний аграрний 
університет. 

Виконавчий комітет Сумської міської 
ради, 

40021, м. Суми, вул. Герасима 
Кондратьєва, 160, р/р 35220204005656 в 
Державній казначейській службі України, 
МФО 820172, код ЄДРПОУ 04718013, 
ІПН № 047180118194, св-во пл. ПДВ № 
25764558 

Ректор 

ГО . Г̂лТЯТОбїл. 

Ладика 
підпис) 

2020 р. 
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40000, м. Суми, м-н. Незалежності, 2 
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ДОГОВІР / і / 3 , / б З 
ПРО СПІВПРАЦЮ 

м. Суми « / З » 2020 р. 

Сумський національний аграрний університет, надалі «Університет», в особі ректора Ладики Володимира 
Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Головне управління Державної податкової служби 
у Сумській області в особі в.о. начальника Мельника Юрія Володимировича, який діє на підставі Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ, Положення про Головне управління ДПС у Сумській області, 
затвердженого наказом ДПС України від 12.08.2019 № 14, з іншої сторони, уклали даний договір про 
наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Враховуючи взаємну зацікавленість. Сторони за даним Договором здійснюють на основі освітньо-
наукового партнерства спільну діяльність за наступним и напрямами: 
1.1.1. Надання можливості підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у 
відповідних підрозділах сторін. 
1.1.2. Створення в Установі належних умов для проходження студентами юридичного факультету 
Vнiвepcитeтy виробничої та переддипломної практики для поглиблення їхніх практичних знань та навичок; 

4.^.1.3. Спільна організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів. 
1.1.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів Сторін. 
1.1.5. Обговорення обсягу освітніх програм Юридичного факультету. Університету та окремих освітніх 
компонентів. 
1.1.6. Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних робіт, програм практик та окремих курсів 
підготовки. 
1.1.7. Розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес на офіційних веб-сайтах Сторін; 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за іншими 
напрямами співробітництва. 

П. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ 
2.1. Університет зобов'язується: 
2.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з Установою 
та надання Установі необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.1.2. Враховувати пропозиції Установи при складанні навчальних планів підготовки фахівців та робочих 
програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів. 
"^1.3. На запит Установи надавати інформацію про навчальні плани Університету, програми стажувань, 

-практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною. 
2.1.4. На запит Установи надавати інформацію, окрім конфіденційної, про студентів. 
2.1.5. Забезпечувати керівництво та проведення практики студентів в Установі згідно з взаємно узгодженими з 
Університетом програмами . 
2.1.6. Сприяти Установі у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами), заходів із 
студентами Університету. 
2.2 Університет має право: 
2.2.1. Узгодити з Установою календарний термін проведення практичних занять; 
2.2.2. При необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у встановлений графік навчального процесу; 
2.2.3. Проводити контроль виконання студентами навчальної програми в Установі. 
2.3. Установа зобов 'язується: 
2.3.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.3.2. На запит Університету надавати необхідну інформацію про Установу, що не є конфіденційною, у тому 
числі наукову, навчально-методичну літературу для підготовки кваліфікованих фахівців. 
2.3.3. Забезпечувати керівництво та проведення практик студентів в Установі згідно із взаємно узгодженими з 
Університетом програмами і тематиками. 



2.3.4. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами) заходів 
із студентами Університету. 
2.3.5. Дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, спільно розроблених та 
затверджених Сторонами положень про порядок проведення практик, стажувань та інших видів співпраці. 
2. 4. Установа має право: 
2.4.1 Щорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для проходження практики; 
2.4.2. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними анкетами; 
2.4.3. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.4.4. Брати участь в роботі «Ярмарки професій»; 
2.4.5. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого наукового 
потенціалу університету; 
2.4.6. Ініціювати засідання «круглого столу» з метою обговорення аспектів вдосконалення правничої освіти 
тощо. 

ПІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРШ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
3.1. У випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, невиконання вимог керівників 
навчального процесу студенти-порушники не допускаються до роботи в Установі. 
3.2. Установа несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення набуття студентами 
університету практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ШШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами. Договір укладається строком на три роки. Дія 
договору автоматично продовжується на наступний трирічний строк, якщо жодна зі Сторін письмово не 
повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 
4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання однією стороною 
своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового розірвання договору в 
односторонньому порядку. 
4.4 Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику Університету та Установі, кожен з яких має 
однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРШ: 

Сумський національний 
аграрний університет 
40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 
160 
р/р 35220204005656 в Державній 
казначейській службі України 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 04718013 
ІПН №047180118194 
Св-во пл. ПДВ № 25764558 

.1. Ладика 

Головне управління Державної податкової 
служби у Сумській області 

40000, м. Суми, вул. Іллінська, 13 
тел. (0542) 685 ООО, 
р/р 35215017010445 в ДКСУ м. Київ 
Код ЄДРПОУ 43144399 
МФО 820172 
Офіційна електронна адреса: 

У ДПС у Сумській 

Ю.В.Мельник 
2020 р. 
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МЕМОРАНДУМ 

про співробітництво між Сумським осередком Ліги студентів Асоціації 
правників України та Сумським національним аграрним університетом 

« Л » Ш ^ т л і Л 2019 року м. Суми 

Сумський осередок Ліги студентів Асоціації правників України (далі -
Сторона 1) в особі Голови осередку Ліхолєтова Дмитра Олександровича з 
однієї сторони, 

та Сумський національний аграрний університет (далі - Сторона 2) в 
особі Ректора університету Ладики Володимира Івановича, з другої, 

у подальшому разом «Сторони», окремо «Сторона» домовились про 
наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА МЕМОРАВДУМУ 

1.1. Предметом цього меморандуму являється спільна діяльність Сторін 
задля досягнення мети Меморандуму. 

1.2. Метою Меморандуму є спільна діяльність щодо організації, 
підготовки та реалізації спільних проектів, програм, заходів у галузі права по 
підготовці фахівців, здійснення наукової та практичної діяльності у сфері 
забезпечення верховенства права, розвитку галузі права, захисту прав та свобод 
людини та громадянина з дотриманням загальноприйнятих норм і принципів. 

II. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ 

Для досягнення мети Меморандуму Сторони домовляються про 
співпрацю в таких напрямках: 

2.1. Обмін інформацією про плани діяльності, програми та проекти в 
межах Меморандуму. 
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2.2. Сприяння поширенню інформації щодо діяльності Сторін загалом, а 
також майбутніх проектів, заходів, програм, з використанням усіх наявних у 
сторін інформаційних ресурсів. 

2.3. Проведення спільних наукових і практичних конференцій, 
симпозіумів, семінарів, круглих столів, тренінгів, а також інших заходів 

2.4. Організація навчальних, виробничих та переддипломних практик на 
базі рад адвокатів регіонів згідно з графіком навчального процесу та з 
дотриманням вимог чинного законодавства України. 

2.5. Реалізація інших освітніх, наукових, соціальних, проектів, у тому 
числі міжнародних, спрямованих на розвиток співробітництва між Сумським 
національним аграрним університетом та Лігою студентів Асоціації правників 
України. 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ 

З метою реалізації Меморандуму Сторони в межах наявних в них 
ресурсів: 

3.1. визначають (обирають) контактних осіб для проведення переговорів 
(консультацій) та підготовки пропозицій щодо спільної реалізації проектів та 
заходів, інших видів діяльності визначених цим меморандумом. 

3.2. Розробляють та реалізовують спільні проекти з питань та в межах 
визначених положеннями Меморандуму. 

3.3. Проводять спільні заходи: науково-практичні конференції, дебати, 
семінари, лекції та інші заходи за напрямами, що відповідають взаємним 
інтересам. 

3.4. Залучають до спільної діяльності представників органів державної 
влади, громадських організацій, спеціалістів у галузі права. 

3.5. Узгоджують та реалізують інші,спільні заходи в межах Меморандуму 

IV. СТРОК ДІЇ МЕМОРНАДУМУ 

4.1. Меморандум набирає чинності з моменту його підписання. 
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4.2. Меморандум укладається строком на років. Дія цього 
Меморандуму автоматично продовжується на той самий строк, якщо жодна зі 
Сторін письмово не повідомить іншу про свій намір припинити його дію не 
пізніше як за один місяць до закінчення строку дії цього Меморандуму. 

4.3. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму в 
будь який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за 
180 діб. 

4.4. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато 
на підставі Меморандуму й не завершено протягом строку його дії, 
продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше узгоджені 
Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо. 

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться 
тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною. 

5.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень 
цього Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та 
досягнення взаємної згоди. 

5.3. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох автентичних 
примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін. 

VI. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Сторона 1 
Сумський осередок Ліги студентів 
Асоціації правників України 

Голова Сумського осередку Ліги 
студентів АПУ 

ґ _Д.О.Ліхолєто 

Сторона 2 
Сумський національний аграрний 
університет 

Ректор Сумського національного 
а г р а р н ф і г ^ ^ і ^ е р с и т е т у 

В.І. Ладика 



ДОІОВІР 
ПРО СПІВПРАЦЮ 

м. Суми «х^У- » Ш Х е Л ^ ' - ^ - ^ ' ^ Л Ш р. 

Сумський національний аграрний університет, надалі «Університет», в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та громадська організація 
«Вектор прав людини» в подальшому «Установа», в особі директорки Рибак Валерії Валеріївни, 
яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали даний договір про наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Враховуючи взаємну зацікавленість. Сторони за даним Договором здійснюють на основі 
освітньо-наукового партнерства спільну діяльність за наступним и напрямами: 
1.1.1. Надання можливості підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 
у відповідних підрозділах сторін. 
1.1.2. Створення в Установі належних умов для проходження студентами юридичного факультету 
Університету виробничої та переддипломної практики для поглиблення їхніх практичних знань та 
навичок; 
1.1.3. Спільна організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів. 
1.1.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів 
Сторін. 
1.1.5. Обговорення обсягу освітніх програм Юридичного факультету Університету та окремих 
освітніх компонентів. 
1.1.6. Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних робіт, програм практик та окремих 
курсів підготовки. 
1.1.7. Розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес на офіційних веб-сайтах 
Сторін; 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за 
іншими напрямами співробітництва. 

Я. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Університет зобов'язується: 
2.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Установою та надання Установі необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.1.2. Враховувати пропозиції Установи при складанні навчальних планів підготовки фахівців та 
робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів. 
2.1.3. На запит Установи надавати інформацію про навчальні плани Університету, програми 
стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною. 
2.1.4. На запит Установи надавати інформацію, окрім конфіденційної, про студентів. 
2.1.5. Забезпечувати керівництво та проведення практики студентів в Установі згідно з взаємно 
узгодженими з Університетом програмами . 
2.1.6. Сприяти Установі у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами), 
заходів із студентами Університету. 
2.2 Університет має право: 
2.2.1. Узгодити з Установою календарний термін проведення практичних занять; 
2.2.2. При необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у встановлеїшй графік навчального 
процесу; 
2.2.3. Проводити контроль виконання студентами навчальної програми в Установі. 
2.3. Установа зобов 'язується: 
2.3.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка,буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.3.2. На запит Університету надавати необхідну інформацію про Установу, що не є конфіденційною, 
у тому числі наукову, навчально-методичну літературу для підготовки кваліфікованих фахівців. 
2.3.3. Забезпечувати керівництво та проведення практик студентів в Установі згідно із взаємно 
узгодженими з Університетом програмами і тематиками. 
2.3.4. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи додатковими 
угодами) заходів із студентами Університету. 



2.3.5. Дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, спільно 
розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення практик, стажувань та 
інших видів співпраці. 
2. 4. Установа має право: 
2.4.1 Щорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для проходження 
практики; 
2.4.2. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними анкетами; 
2.4.3. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.4.4. Брати участь в роботі «Ярмарки професій»; 
2.4.5. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого 
наукового потенціалу університету; 
2.4.6. Ініціювати засідання «круглого столу» з метою обговорення аспектів вдосконалення правничої 
освіти тощо; 

ПІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
3.1. у випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, невиконання вимог 
керівників навчального процесу студенти-порушники не допускаються до роботи в Установі. 
3.2. Установа несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення набуття 
студентами університету практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами. Договір укладається строком на три 
роки. Дія договору автоматично продовжується на наступний трирічний строк, якщо жодна зі Сторін 
письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 
4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання однією 
стороною своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового розірвання 
договору в односторонньому порядку. 
4.4 Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику Університету та Установі, кожен з 
яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Сумський національний 
університет 

аграрний 

40021, м. Суми, вул. Герасима 
Кондратьева, 160, р/р 35220204005656 в 
Дерл<авній казначейській службі України, 
МФО 820172, код СДРПОУ 04718013, 
ІПН № 047180118194, св-во пл. ПДВ № 
25764558 

В.І. Ладика 

Громадська організація 
«Вектор прав людини» 
04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 13, оф. 315Код 
за СДРПОУ: 40388311 
Pax. № UA733218420000026003053066102 в 
КИЇВСЬКЕ ГРУ AT КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 
305299) 
Тел.+380 (50) 411-20-47 
Адреса електронної ^ юшти: 
trialinsimplewords(^g 

Директорка f У у ^ / BdB. Рибак 

^йідпис) 

2020 p. І « / / ' » p. 



ДОІОВІР 
ПРО СПІВПРАЦЮ 

м. Суми " " 2019 р. 

Сумський національний аграрний університет, надалі «Університет», в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та «Рада адвокатів Сумської 
області» в подальшому «Установа», в особі голови Ковальової Олександри Михайлівни, яка діє на 
підставі , з іншої сторони, уклали даний договір про наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Враховуючи взаємну зацікавленість. Сторони за даним Договором здійснюють на основі 
освітньо-наукового партнерства спільну діяльність за наступним и напрямами: 
1.1.1. Надання можливості підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 
у відповідних підрозділах сторін. 
1.1.2. Створення в Установі належних умов для проходження студентами юридичного факультету 
Університету виробничої та переддипломної практики для поглиблення їхніх практичних знань та 
навичок; 
1.1.3. Спільна організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів. 
1.1.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів 
Сторін. 
1.1.5. Обговорення обсягу освітніх програм Юридичного факультету Університету та окремих 
освітніх компонентів. 
1.1.6. Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних робіт, програм практик та окремих 
курсів підготовки. 
1.1.7. Розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес на офіційних веб-сайтах 
Сторін; 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за 
іншими напрямами співробітництва. 

Я. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Університет зобов'язується: 
2.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Установою та надання Установі необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.1.2. Враховувати пропозиції Установи при складанні навчальних планів підготовки фахівців та 
робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів. 
2.1.3. На запит Установи надавати інформацію про навчальні плани Університету, програми 
стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною. 
2.1.4. На запит Установи надавати інформацію, окрім конфіденційної, про студентів. 
2.1.5. Забезпечувати керівництво та проведення практики студентів в Установі згідно з взаємно 
узгодженими з Університетом програмами . 
2.1.6. Сприяти Установі у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами), 
заходів із студентами Університету. 
2.2 Університет має право: 
2.2.1. Узгодити з Установою календарний термін проведення практичних занять; 
2.2.2. Нри необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у встановлений графік навчального 
процесу; 
2.2.3. Проводити контроль виконання студентами навчальної програми в Установі. 
2.3.Установа зобов'язується: 
2.3.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.3.2. На запит Університету надавати необхідну інформацію про Установу, що не є конфіденційною, 
у тому числі наукову, навчально-методичну літературу для підготовки кваліфікованих фахівців. 
2.3.3. Забезпечувати керівництво та проведення практик студентів в Установі згідно із взаємно 
узгодженими з Університетом програмами і тематиками. 



2.3.4. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи додатковими 
угодами) заходів із студентами Університету. 
2.3.5. Дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, спільно 
розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення практик, стажувань та 
інших видів співпраці. 
2. 4. Установа має право: 
2.4.1 Щорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для проходження 
практики; 
2.4.2. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними анкетами; 
2.4.3. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.4.4. Брати участь в роботі «Ярмарки професій»; 
2.4.5. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого 
наукового потенціалу університету; 
2.4.6. Ініціювати засідання «круглого столу» з метою обговорення аспектів вдосконалення правничої 
освіти тощо; 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
3.1. у випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, невиконання вимог 
керівників навчального процесу студенти-порушники не допускаються до роботи в Установі. 
3.2. Установа несе відповідальність за створення безпечних jtviob праці та забезпечення набуття 
студентами університету практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами. Договір укладається строком на п'ять 
років. Дія договору автоматично продовжується на наступний п'ятирічний строк, якщо жодна зі 
Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 
4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання однією 
стороною своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового розірвання 
договору в односторонньому порядку. 
4.4 Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику Університету та Установі, кожен з 
яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Рада адвокатів Сумської області Сумський 
університет 

національний аграрний 

40021, м. Суми, вул. Герасима 
Кондратьева, 160, р/р 35220204005656 в 
Державній казначейській службі України, 
МФО 820172, код ЄДРПОУ 04718013, ІПН 
№ 047180118194, св-во пл. ПДВ № 
25764558 

В.І. Ладика 

2019 р. 

40000, м. Суми, вул, Петропавлівська, 68, офіс, З 

О.М. Ковальова 

2019 р. 



ДОІОВІР 
ПРО СПІВПРАЦЮ 

М.Суми " Ю ^ 2019 р 

Сумський національний аграрний університет, надалі «Університет», в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та «Сумський обласний центр 
зайнятості» вподальпіому «Установа>^в особі директора Підлісного Володимира Ілліча, який діє 
на підставі С ^ П з іншої сторони, уклали даний договір про наступне: 

/ / І. ШЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Враховуючи взаємну зацікавленість. Сторони за даним Договором здійснюють на основі 
освітньо-наукового партнерства спільну діяльність за наступним и напрямами: 
1.1.1. Надання можливості підвиш;ення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 
у відповідних підрозділах сторін. 
1.1.2. Створення в Установі належних умов для проходження студентами юридичного факультету 
Університету виробничої та переддипломної практики для поглиблення їхніх практичних знань та 
навичок; 
1.1.3. Спільна організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів. 
1.1.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів 
Сторін. 
1.1.5. Обговорення обсягу освітніх програм Юридичного факультету Університету та окремих 
освітніх компонентів. 
1.1.6. Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних робіт, програм практик та окремих 
курсів підготовки. 
1.1.7. Розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес на офіційних веб-сайтах 
Сторін; 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за 
іншими напрямами співробітництва. 

Я. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Університет зобов'язується: 
2.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Установою та надання Установі необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.1.2. Враховувати пропозиції Установи при складанні навчальних планів підготовки фахівців та 
робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів. 
2.1.3. На запит Установи надавати інформацію про навчальні плани Університету, програми 
стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною. 
2.1.4. На запит Установи надавати інформацію, окрім конфіденційної, про студентів. 
2.1.5. Забезпечувати керівництво та проведення практики студентів в Установі згідно з взаємно 
узгодженими з Університетом програмами . 
2.1.6. Сприяти Установі у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами), 
заходів із студентами Університету. 
2.2 Університет має право: 
2.2.1. Узгодити з Установою календарний термін проведення практичних занять; 
2.2.2. При необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у встановлений графік навчального 
процесу; 
2.2.3. Проводити контроль виконання студентами навчальної програми в Установі. 
2.3.Установа зобов'язується: 
2.3.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.3.2. На запит Університету надавати необхідну інформацію про Установу, що не є конфіденційною, 
у тому числі наукову, навчально-методичну літературу для підготовки кваліфікованих фахівців. 
2.3.3. Забезпечувати керівництво та проведення практик студентів в Установі згідно із взаємно 
узгодженими з Університетом програмами і тематиками. 



2.3.4. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи додатковими 
угодами) заходів із студентами Університету. 
2.3.5. Дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, спільно 
розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення практик, стажувань та 
інших видів співпраці. 
2. 4. Установа має право: 
2.4.1 Щорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для проходження 
практики; 
2.4.2. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними анкетами; 
2.4.3. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.4.4. Брати участь в роботі «Ярмарки професій»; 
2.4.5. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого 
наукового потенціалу університету; 
2.4.6. Ініціювати засідання «круглого столу» з метою обговорення аспектів вдосконалення правничої 
освіти тощо; 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
3.1. у випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, невиконання вимог 
керівників навчального процесу студенти-порушники не допускаються до роботи в Установі. 
3.2. Установа несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення набуття 
студентами університету практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами. Договір укладається строком на п'ять 
років. Дія договору автоматично продовжується на наступний п'ятирічний строк, якщо жодна зі 
Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 
4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання однією 
стороною своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового розірвання 
договору в односторонньому порядку. 
4.4 Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику Університету та Установі, кожен з 
яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Сумський 
університет 

національний аграрний Сумський обласний центр зайнятості 

40021, м. Суми, вул. Герасима 
Кондратьева, 160, р/р 35220204005656 в 
Державній казначейській службі України, 
МФО 820172, код ЄДРПОУ 04718013, ІПН 
№ 047180118194, св-во пл. ПДВ № 
25764558 

Ладика 

2019 р. 

В.І. Підлісний 

2019 р. 



ДОІОВІР 
ПРО СПІВПРАЦЮ 

м. Суми « » с / ^ ^ ^ / ' ^ с Л ' 2019 р. 

Сумський національний аграрний університет, надалі «Університет», в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Територіальне управління 
Державної судової адміністрації України в Сумській області в подальшому «Установа», в особі 
начальника Кібця Віктора Олександровича, яка діє на підставі ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», з 
іншої сторони, уклали даний договір про наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Враховуючи взаємну зацікавленість. Сторони за даним Договором здійснюють на основі 
освітньо-наукового партнерства спільну діяльність за наступним и напрямами: 
1.1.1. Надання можливості підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 
у відповідних підрозділах сторін. 
1.1.2. Створення в Установі належних умов для проходження студентами юридичного факультету 
Університету виробничої та переддипломної практики для поглиблення їхніх практичних знань та 
навичок; 
1.1.3. Спільна організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів. 
1.1.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів 
Сторін. 
1.1.5. Обговорення обсягу освітніх програм Юридичного факультету Університету та окремих 
освітніх компонентів. 
1.1.6. Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних робіт, програм практик та окремих 
курсів підготовки. 
1.1.7. Розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес на офіційних веб-сайтах 
Сторін; 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за 
іншими напрямами співробітництва. 

П. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ 
2.1. Університет зобов'язується-. 
2.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Установою та надання Установі необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.1.2. Враховувати пропозиції Установи при складанні навчальних планів підготовки фахівців та 
робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів. 
2.1.3. На запит Установи надавати інформацію про навчальні плани Університету, програми 
стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною. 
2.1.4. На запит Установи надавати інформацію, окрім конфіденційної, про студентів. 
2.1.5. Забезпечувати керівництво та проведення практики студентів в Установі згідно з взаємно 
узгодженими з Університетом програмами. 
2.1.6. Сприяти Установі у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами), 
заходів із студентами Університету. 
2.2 Університет має право: 
2.2.1. Узгодити з Установою календарний термін проведення практичних занять; 
2.2.2. При необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у встановлений графік навчального 
процесу; 
2.2.3. Проводити контроль виконання студентами навчальної програми в Установі. 
2.3. Установа зобов'язується: 
2.3.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.3.2. На запит Університету надавати необхідну інформацію про Установу, що не є конфіденційною, 
у тому числі наукову, навчально-методичну літературу для підготовки кваліфікованих фахівців. 
2.3.3. Забезпечувати керівництво та проведення практик студентів в Установі згідно із взаємно 
узгодженими з Університетом програмами і тематиками. 



2.3.4. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи додатковими 
угодами) заходів із студентами Університету. 
2.3.5. Дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, спільно 
розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення практик, стажувань та 
інших видів співпраці. 
2. 4. Установа має право: 
2.4.1 Щорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для проходження 
практики; 
2.4.2. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними анкетами; 
2.4.3. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.4.4. Брати участь в роботі «Ярмарки професій»; 
2.4.5. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого 
наукового потенціалу університету; 
2.4.6. Ініціювати засідання «круглого столу» з метою обговорення аспектів вдосконалення правничої 
освіти тощо; 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
3.1. у випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, невиконання вимог 
керівників навчального процесу студенти-порушники не допускаються до роботи в Установі. 
3.2. Установа несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення набуття 
студентами університету практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами. Договір укладається строком на три 
роки. Дія договору автоматично продовжується на наступний трирічний строк, якщо жодна зі Сторін 
письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 
4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання однією 
стороною своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового розірвання 
договору в односторонньому порядку. 
4.4 Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику Університету та Установі, кожен з 
яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Сумський 
університет 

національний аграрний Територіальне управління Державної судової 
адміністрації України в Сумській області 

40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 
160, р/р 35220204005656 в Державній 
казначейській службі України, МФО 
820172, код ЄДРПОУ 04718013, ІПН № 
047180118194^«В^ пл. ПДВ № 25764558 

В.І. Ладика 

40002, м. Суми, вул. Перемоги 6.4 

2019 р. 2019 р. 



ДОГОВІР 
про співпрацю ' 

м. Суми " 14 " Об 2 0 к / року 

Сумський національний аграрний університет, надалі "Університет", в особі ректора 
Ладики Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони т а ^ ^ ^ 
^̂ ік .чл^хчучуу. в подальшому "Підприємство", в 
особі ДІЄ на підставі , з 

іншої сторони (при спільному згадуванні сторін), уклали даний договір про наступне: 
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони за даним Договором здійснюють на основі освітньо-науково-виробничого 
партнерства спільну діяльність за наступнилі и напрямками: 
- організація практичної підготовки студентів в процесі виробничої діяльності 
підприємства; 
- проведення курсового та дипломного проектування за завданнями виробництва; 
- цільова підготовка випускників для підприємства при працевлаштуванні з урахуванням 
конкретної потреби; 
- проведення науковцями університету SWOT-аналізу діяльності підприємства (в цілому і 

' по галузях); 
- проведення наукового консультування та супроводження впровадження інновацій; 
-розробка інвестиційних проектів та бізнес-планів. 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за іншими 
напрямками співробітництва. 

П. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.1.''''Підприємство'' зобов'язується: 
2.1.1.У разі потреби приймати студентів на базі "Підприємства" для проходження виробничої, 
переддипломної практики (навчальний план та графік додаються). 
2.1.2.Створити студентам умови для безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити 
обов'язкові інструктажі з охорони праці ( ввідний та на робочому місці) з оформленням відповідної 
документації, навчити студентів безпечним методам роботи. 
2.2. "Підприємство" мж право: 
2.2.1. Щорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для проходження 
практики; 
2.2.2. Вимагати від студентів якісного виконання завдань згідно з вимогами технології, дотримання 
правил санітарії та гігієни. 
2.2.3. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого наукового 
потенціалу університету та впроваджувати їх результати у виробництво; 
2.2.4. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними анкетами; 
2.2.5. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.2.6. Брати участь в роботі «Ярмарки професій». 
2.2.7. Надавати фінансову підтримку Сумському національному аграрному університету на розвиток 
матеріальної бази (за додатковими угодами); 
2.3. "Університет " зобов'язується: 
2.3.1. За один місяць до початку навчального процесу ознайомити адміністрацію підприємства з 
робочими навчальними програмами, передати план та інформаційну базу студентів для проходження 
практики. 
2.3.2. Надавати за місяць до початку практики програму практики студентів. 
2.3.3. Згідно з положенням про навчальні заняття та виробничу практику забезпечити: 

- проведення інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; 
- проведення медичного огляду та оформлення медичних книжок; 
- дотримання та виконання студентами навчальної програми. 

2.3.4. Закріпити відповідальних за співпрацю з підприємством, які забезпечують: 
- проходження студентами занять та практиіш за графіком згідно з програмами; 
- дотримання трудової дисципліни, технологічних режимів, правил санітарії і гігієни, техніїш 

безпеки та охорони праці. 



2.3.5. Організувати виконання студентами курсових, дипломних робіт у відповідності до запитів 
підприємства. 
2.3.6. Організовувати індивідуальні співбесіди зі студентами та випускниками; 
2.3.7. Здійснювати науково-дослідні розробки на замовлення підприємства, інформувати 
підприємство про результати науково-дослідних робіт та використовувати за погодженням з 
підприємством. 
2.3.8. Здійснювати цільову підготовку випускників для підприємства при працевлаштуванні з 
урах}Фананям кошфетної потреби; 
2.3.9. Організовувати проведення науковцями університету SWOT-aнaлiзy діяльності підприємства (в 
цілому і по галузях). 
2.4. "Університет " має право: 
2.4.1. Узгодити з "Підприємством" календарний термін проведення занять на виробництві. 
2.4.2. При необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у встановлений графік навчального 
процесу. 
2.4.3. Проводити контроль виконання студентами навчальної програми на підприємстві. 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
3.1. у випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, невиконання вимог 
керівників навчального процесу студенти-порушники не допускаються для роботи на підприємстві. 
3.2. Підприємство несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення набуття 
студентами університету практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до " 2 0 ^ р. 
4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання однією 
стороною своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового розірвання 
договору в односторонньому порядку. 
4.4. Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику "Університету" та 
"Підприємству", кожен з яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
Сумський національний аграрний університет, 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160, 

р/р 35220204005656 в Державній казначейській службі України, МФО 820172, код ЄДРПОУ 
04718013, ІПН № 047180118194, св-во пл. ПДВ № 25764558 

"Підприємство 
(пошто^й індекс, треса, н(тер тел^ону) - , 

Розрахунковий рахунок Ь^ І̂ЧІ̂ ^^Х-̂ 'С ч чл 
(найліенування установи банку) 

Сумський національний 
аграрний університет 

.1. Ладика 

ідприємство 

(гірювй̂ с, ініціали) 

2 0 1 _ р . 



МЕМОРАНДУМ 

про взаємодію та співробітництво 
між Сумським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром 

МВС України (далі-Сумський НДЕКЦ) 
та 

Сумським національним аграрним університетам (надалі - СНА У) 
(надалі - „Сторони^) 

Визнаючи спільний інтерес у підвищенні загального рівня правової 
культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття 
громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до 
закону. 

Сторони домовились про наступне: 

Стаття 1 
Сторони розвивають взаємне співробітництво з метою обміну 

інформацією і досвідом^ здійснення науково-дослідної діяльності, 
вдосконалення освітнього процесу, набуття практичних навичок студентами, 
всебічної підтримки активних та ініціативних студентів, а також допомоги у 
здобутті ґрунтовної освіти та підвищення рівня професійної підготовки у 
галузі експертної діяльності. 

Стаття 2 
Співробітництво буде включати розробку та реалізацію проектів, 

спрямованих на освіту, шляхом: 
- участь в обговоренні обсягу освітніх програм Юридичного факультету 
Сумського національного аграрного університету та окремих освітніх 
компонентів; 
- активної співпраці з метою обміну інформацією і досвідом у вигляді 
спільних конференцій, семінарів, тренінгів та зустрічей представників 
Сумського НДЕЩ із учасниками наукової спільноти; 
- організації практичних занять, виробничої та переддипломної практики, 
стажувань студентів ддя закріплення теоретичних знань та відпрацювання 
іфакшчних навичок на базі С>тйського НдаШД (згідно >згодженого графіка); 



- оровелешш ш о ь н ю с ва^-кових ж к т и ш ш ц , ш і р о в а д ж ш н і їх р е з ^ а ь ш г ш у^ 
п іиктик) правсюхоронної діяльності; 
- організації стаж>'вань викладачів СНАУ; 
- проведення рецензування до видання наукових праць та опавгування при 
захисті дисертаційних досліджень; 
- обмін науковою і методичною інформащао, навчальними та навчально-
методичннми матеріалами. 

Стаття З 
З метою реалізації цього Меморандуму Сторони визначають контактних 

осіб для проведення консультацій і розроблення пропозицій щодо організації 
спільних заходів. 

Стаття 4 
Цей Меморандум про співробітництво набуває чинності з дня його 

підписання і діє безстроково. 

Укладено у двох етемплярах^ « т » > 1 2019 року, м* Суми, 

Сумський науково-дослідний 

експертно-криміналістичний 

центр МВС України л 

Директо 

Рома енко 

Сумський національний аграрний 

університет 

ович Ладика 



МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

м. Суми « » і ^ / 2020 р. 

Сумський національний аграрний університет, надалі «Університет», в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Слобожанська митниця 
Держмитслужби в подальшому «Установа», в особі виконуючого обов'язки начальника митниці 
Міщенка Юрія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Слобожанську митницю 
Держмитслужби, затвердженого наказом Державної митної служби України від 23.10.2019 № 18 
«Про затвердження положень про територіальні органи Держмитслужби», з іншої сторони, уклали 
даний Меморандум про наступне: 

І. МЕТА І ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

1.1. Метою цього Меморандуму є співпраця та обмін інформацією та досвідом в межах відповідних 
функцій и повноважень Сторін, здійснення наукової та практичної діяльності у сферах забезпечення 
верховенства права, захисту прав і свобод людини і громадянина на основі рівності, взаємної вигоди, 
дотримання загальноприйнятих норм та принципів. 
1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін для досягнення мети Меморандуму, 
що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних освітніх заходів, проектів, програм, 
створення майданчика для професійного спілкування, роботи науковців, практиків та студентів. 

П. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Сторони за даним Меморандумом висловлюють зацікавленість у освітньо-науковому 
партнерстві щодо просування взаємних цінностей та у межах можливостей: 
2.1.1. Беруть участь у спільних заходах з підвищення кваліфікації; 
2.1.2. На підставі додаткових договорів створюють умови для проходження студентами юридичного 
факультету Університету виробничої та переддипломної практики для поглиблення їхніх практичних 
знань та навичок; 
2.1.3. Беруть участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах, на 
підставі додаткових ініціативних листів сторін. 
2.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за 
іншими напрямами співробітництва. 

ПІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 

3.1. Сторони узгоджують всі робочі питання шляхом консультацій та переговорів. 
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

4.1. Меморандум набуває сили після його підписання сторонами. Меморандум укладається строком 
на три роки. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний трирічний строк, якщо 
жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 
4.2. Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає його невід'ємною частиною. 
4.3. Меморандум може бути припинений достроково за згодою сторін. 



4.4 Меморандум складено у двох примірниках - по одному примірнику Університету та Установі, 
кожен з яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Університет: 
Сумський національний аграрний 
університет, 
40021, м. Суми, вул. Герасима 
Кондратьєва, 160, р/р 35220204005656 в 
Державній казначейській службі України, 
МФО 820172, код ЄДРПОУ 04718013, 
ІПН № 047180118194, св-во пл. ПДВ № 
25764558 

Установа: 
Слобожанська митниця Держмитслужба 
61003, м. Харків, вул. Короленка, 16 Б 
Код ЄДРПОУ 43332958 
р/р № илі78201720343110003000162572, 
р/р № иА308201720343191003100162572, 
р/р № и л 338201720343101003200162572 
в ДКСУ м. Київ 
МФО 820172 

Ректор В.о. начальника Слобожанської митниці 

Міщенко 

2020 р. 



ДОІОВІР 
ПРО СПІВПРАЦЮ 

м. Суми " " 2020 р. 

Сумський національний аграрний університет, надалі "Університет", в особі ректора 
Ладики Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони Адвокатське 
бюро Євгена Романенка в подальшому «Адвокатське бюро» в особі Романенка Євгена 
Олександровича, який діє на підставі статуту з іншої сторони, уклали даний договір про 
наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Враховуючи взаємну зацікавленість. Сторони за даним Договором здійснюють на 
основі освітньо-наукового партнерства спільну діяльність без об'єднання вкладів за 
наступними напрямами: 
1.1.1. Надання можливості підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 
працівників у відповідних підрозділах сторін. 
1.1.2. Створення в Адвокатському бюро належних умов для проходження студентами 
юридичного факультету Університету виробничої та переддипломної практики для 
поглиблення їхніх практичних знань та навичок; 
1.1.3. Спільна організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших 
заходів. 
1.1.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю 
спеціалістів Сторін. 
1.1.5. Обговорення обсягу освітніх програм Юридичного факультету Університету та 
окремих освітніх компонентів. 
1.1.6. Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних робіт, програм практик та 
окремих курсів підготовки. 
1.1.7. Розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес на офіційних 
веб-сайтах Сторін; 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну 
діяльність за іншими напрямами співробітництва. 

П. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Університет зобов'язується: 
2.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і 
співпрацю з Адвокатським бюро та надання Адвокатському бюро необхідної 
інформації, яка не є конфіденційною. 
2.1.2. Враховувати пропозиції Адвокатського бюро при складанні навчальних планів 
підготовки фахівців та робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і 
спецкурсів. 
2.1.3. На запит Адвокатського бюро надавати інформацію про навчальні плани 
Університету, програми стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є 
конфіденційною. 
2.1.4. На запит Адвокатського бюро надавати інформацію, окрім конфіденційної, про 
студентів. 
2.1.5. Забезпечувати керівництво та проведення практики студентів в Адвокатському 
бюро згідно з взаємно узгодженими з Університетом програмами . 
2.1.6. Сприяти Адвокатському бюро у проведенні, обумовлених цим Договором (чи 
додатковими угодами), заходів із студентами Університету. 
2.2 Університет має право: 



2.2.1. Узгодити з Адвокатським бюро календарний термін проведення практичних 
занять; 
2.2.2. При необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у встановлений графік 
навчального процесу; 
2.2.3. Проводити контроль виконання студентами навчальної програми в Адвокатському 
бюро . 
2.3. Адвокатське бюро зобов'язується: 
2.3.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і 
співпрацю з Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є 
конфіденційною. 
2.3.2. На запит Університету надавати необхідну інформацію про Адвокатське бюро, що 
не є конфіденційною, у тому числі наукову, навчально-методичну літературу для 
підготовки кваліфікованих фахівців. 
2.3.3. Забезпечувати керівництво та проведення практик студентів в Адвокатському бюро 
згідно із взаємно узгодженими з Університетом програмами і тематиками. 
2.3.4. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи 
додатковими угодами) заходів із студентами Університету. 
2.3.5. Дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, 
спільно розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення 
практик, стажувань та інпіих видів співпраці. 
2. 4. Адвокатське бюро має право: 
2.4.1 Щорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для 
проходження практики; 
2.4.2. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними 
анкетами; 
2.4.3. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.4.4. Брати участь в роботі «Ярмарки професій»; 
2.4.5. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи щляхом залучення 
висококваліфікованого наукового потенціалу університету; 
2.4.6. Ініціювати засідання «круглого столу» з метою обговорення аспектів вдосконалення 
правничої освіти тощо; 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
3.1. У випадку порушень правил проходження стажування, практики, техніки безпеки, 
невиконання вимог керівництва Адвокатського бюро студенти-порушники не 
допускаються до проходження стажування, практики в Адвокатському бюро. 
3.2. Адвокатське бюро несе відповідальність за створення безпечних умов проходження 
практики, стажування та якнайкраще сприяння у набутті студентами університету 
практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо 
організації і проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому 
законодавством порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами. Договір укладається строком 
на три роки. Дія договору автоматично продовжується на наступний строк, якщо жодна 
зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 
4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою 
сторін, що оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 



4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі 
невиконання однією стороною своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право 
вимагати дострокового розірвання договору в односторонньому порядку. 
4.4 Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику Університету та 
Адвокатському бюро, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Сумський національний аграрний 
університет, 

40021, м. Суми, вул. Герасима 
Кондратьєва, 160, р/р 35220204005656 в 

Державній казначейській службі 
України, МФО 820172, код СДРПОУ 
04718013, ІПН № 047180118194, св-во 

пл. ПДВ № 25764558 

Адвокатське бюро 
«Євгена Романенка», 

40034, м. Суми, вул. 
Інтернаціоналістів 5, офіс 205 

Рахунок в форматі відповідно до 
стандарту 1ВАЫ (для гривневих 

платежів): 
иА083375460000026004055033501 

Код отримувача: 43337720 
Назва банку: 
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Код Банку (МФО): 337546 
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ДОІОВІР 
ПРО СПІВПРАЦЮ 

м. Суми а і 'Г-нЛ' 2020 р. 

Сумський національний аграрний університет, надалі «Університет», в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Північно-Східне 
міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Суми) в подальшому «Установа», в особі 
начальника Свистун Ірини Петрівни , яка діє на підставі , 
з іншої сторони, уклали даний договір про наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони за даним Договором здійснюють на основі 
освітньо-наукового партнерства спільну діяльність за наступним и напрямами: 
1.1.1. Надання можливості підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 
у відповідних підрозділах сторін. 
1.1.2. Створення в Установі належних умов для проходження сгудентами юридичного факультету 
Університету виробничої та переддипломної практики для поглиблення їхніх практичних знань та 
чавичок; 

"1.1.3. Спільна організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів. 
1.1.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів 
Сторін. 
1.1.5. Обговорення обсягу освітніх програм Юридичного факультету. Університету та окремих 
освітніх компонентів. 
1.1.6. Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних робіт, програм практик та окремих 
курсів підготовки. 
1.1.7. Розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес на офіційних веб-сайтах 
Сторін; 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгодлсену, взаємовигідну діяльність за 
іншими напрямами співробітництва. 

П. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ 
2.1. Університет зобов'язується: 
2.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Установою та надання Установі необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.1.2. Враховувати пропозиції Установи при складанні навчальних планів підготовки фахівців та 
робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів. 
2.1.3. На запит Установи надавати інформацію про навчальні плани Університету, програми 
стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною. 
2.1.4. На запит Установи надавати інформацію, окрім конфіденційної, про студентів. 
2.1.5. Забезпечувати керівництво та проведення практики студентів в Установі згідно з взаємно 
узгодженими з Університетом програмами . 
2.1.6. Сприяти Установі у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами), 
заходів із студентами Університету. 
2.2 Університет має право: 
2.2.1. Узгодити з Установою календарний термін проведення практичних занять; 
2.2.2. При необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у встановлений графік навчального 
процесу; 
2.2.3. Проводити контроль виконання студентами навчшп>ної програми в Установі . 
2.3. Установа зобов 'язується: 
2.3.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і співпрацю з 
Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 
2.3.2. На запит Університету надавати необхідну інформацію про Установу, що не є конфіденційною, 
у тому числі наукову, навчально-методичну літературу для підготовки кваліфікованих фахівців. 
2.3.3. Забезпечувати керівництво та проведення практик студентів в Установі згідно із взаємно 
узгодженими з Університетом програмами і тематиками. 



2.3.4. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи додатковими 
угодами) заходів із студентами Університету. 
2.3.5. Дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, спільно 
розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення практик, стажувань та 
інших видів співпраці. 
2. 4. Установа має право: 
2.4.1 ІЦорічно до 01 січня отримувати інформаційну базу (анкети) на студентів для проходження 
практики; 
2.4.2. Отримувати базу даних випускників (бакалаврів та магістрів) з індивідуальними анкетами; 
2.4.3. Організовувати, за потреби, «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.4.4. Брати участь в роботі «Ярмарки професій»; 
2.4.5. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого 
наукового потенціалу університету; 
2.4.6. Ініціювати засідання «круглого столу» з метою обговорення аспектів вдосконалення правничої 
освіти тощо; 

ІП. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ИЕВИКОИАИНЯ Ц Ь О Г О ДОГОВОРУ 
3.1. у випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, певиконапня вимог 
керівників навчального процесу студенти-порушники не допускаються до роботи в Установі. 
3.2. Установа несе відповідшп^ність за створення безпечних умов праці та забезпечення набуття 
студентами університету практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами. Договір укладається строком на три 
роки. Дія договору автоматично продовжується на наступний трирічішй строк, якщо жодна зі Сторін 
письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 
4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання однією 
стороною своїх обов'язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового розірвання 
договору в односторонньому порядку. 
4.4 Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику Університету та Установі, кожен з 

. яких має однакову юридичну силу. 

V. Ю Р И Д И Ч Н І АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Сумський національний 
аграрний університет 
40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 
р/р 35220204005656 в Державній казначейській 
службі України 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 04718013 
ІПН № 047180118194 
Св-во пл. ПДВ Л̂о 25764558 

Північно-Східне міжрегіональне управління 
Міністерства юстиції (м.Суми) 

40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28 
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