
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ 

між Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду та 

Сумським національним аграрним університетом 

м. Київ 06 лютого 2020 року 

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (далі - Суд), в особі 

Голови Суду Смоковича Михайла Івановича, який діє на підставі Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», з однієї сторони, та Сумський національний аграрний 

університет (далі - Університет), в особі ректора Ладики Володимира Івановича, який діє на 

підставі Статуту Сумського національного аграрного університету, з іншої сторони (далі -

Сторони), 

керуючись Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інформацію» та іншими нормативно-

правовими актами, 

ураховуючи необхідність налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці у 

науковій сфері, удосконалення науково-аналітичного забезпечення діяльності органу 

адміністративної юрисдикції в Україні, забезпечення високого професійного рівня фахівців у 

галузі права, 

спираючись на принципи верховенства права, законності, доброчесності, рівності, 

взаємоповаги, відкритості та прозорості, уклали цей Договір про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом Договору є співпраця Сторін у сферах науково-дослідної, навчально-

методичної, інформаційної діяльності. 

1.2. Цей Договір є основою взаємодії Сторін у напрямку інформаційно-аналітичного 

забезпечення їхньої діяльності (зокрема, через підготовку консультативних висновків з 

правових питань), проведення наукових і науково-практичних заходів, підготовки кадрів 

вищої кваліфікації, здійснення навчально-педагогічного процесу. 

1.3. Договір не обмежує співпрацю Сторін в інших сферах діяльності. 

2. Напрями співпраці 

2.1. Відповідно до своїх повноважень та у межах наявних ресурсів Сторони 

співпрацюють за такими пріоритетними напрямами: 

надання консультативної допомоги, якої можуть потребувати Сторони для належного 

виконання функцій, покладених на них Конституцією України та законами України; 

підготовка наукових висновків щодо тлумачення та застосування законодавства 

України про судоустрій і статус суддів, адміністративного законодавства України, 
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законодавства про адміністративне судочинство, а також з інших питань, що виникають у 

зв'язку зі здійсненням правосуддя під час розгляду адміністративних справ; 

спільна участь в узагальненні судової практики розгляду адміністративних справ з 

метою забезпечення однакового застосування норм адміністративного права і процесу під 

час вирішення окремих категорій справ; 

розроблення пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів та інших нормативно-

правових актів; 

сприяння систематизації правових позицій Верховного Суду, сформульованих у 

судових рішеннях Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду; 

сприяння реалізації повноважень Науково-консультативної ради при Верховному 

Суді щодо підготовки наукових висновків про застосування норм права за напрямом 

адміністративно-правової спеціалізації; 

сприяння розвитку науки адміністративного права й адміністративного процесу, 

популяризації наукових знань у цій сфері; 

утворення експертних робочих груп для розв'язання актуальних наукових проблем; 

забезпечення координації в напрямку науково-дослідної, експертної та іншої 

діяльності Сторін; 

проЕедення спільних наукових, наукоЕО-іїрактичних та інших заходів. 

3. Права та обов'язки Сторін 

3.1. Сторони мають право: 

отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін, безпосередньо пов'язану з 

предметом Договору; 

надавати одна одній відкриту інформацію, що має значення для співпраці; 

ініціювати організацію наукових, освітніх та інших заходів у межах, визначених 

предметом Договору; 

ініціювати припинення дії Договору в порядку, передбаченому підпунктом 6.2 пункту 6 

Договору. 

3.2. Сторони зобов 'язані: 

дотримуватися вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері 

інформації та інформаційних послуг, у межах, визначених Договором, інших актів чинного 

законодавства; 

дотримуватися умов Договору, пов'язаних із ним чинних угод і протоколів; • 

своєчасно надавати повну й достовірну інформацію про хід реалізації програм 

співпраці. 

4. Антикорупційні застереження 
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4.1. Сторони діють відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». 

4.2. Співпраця Сторін за Договором здійснюється на безоплатній основі. 

4.3. Заходи, що передбачають відповідне фінансування з боку Сторін, здійснюються 

за окремими угодами в межах їхніх повноважень щодо розпорядження бюджетними 

коштами, визначеними чинним законодавством України, антикорупційним законодавством. 

4.4. Сторони підтверджують, що їхні представники не використовують визначені їм 

службові повноваження чи пов'язані з ними можливості для одержання неправомірної 

вигоди або прийняття такої вигоди чи її обіцянки/пропозиції для себе чи інших осіб, у тому 

числі для того, щоб схилити особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. 

5. Умови виконання Договору та відповідальність Сторін 

5.1. Сторони несуть відповідальність у межах Договору й зобов'язань у порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

5.2. Спірні питання щодо тлумачення або виконання положень Договору 

вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів і досягнення взаємної згоди з 

урахуванням інтересів Сторін і мети Договору. 

5.3. До Договору за взаємною письмовою згодою Сторін може бути внесено зміни й 

доповнення, які становлять невід'ємну частину Договору та мають юридичну силу, за умови 

викладення їх у письмовій формі й підписання Сторонами. 

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не 

існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін. 

5.5. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за Договором внаслідок дії 

обставин непереборної сили, повинна невідкладно повідомити іншу Сторону в письмовій 

формі. У разі якщо обставини непереборної сили тривають більше ніж 60 календарних днів, 

кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір у встановленому чинним законодавством 

порядку шляхом повідомлення в письмовій формі про наміри його розірвання іншої Сторони 

не пізніше ніж за з о календарних днів до запланованої дати розірвання Договору. 

6. Строк дії Договору 

6.1. Цей Договір і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами й діє 

протягом п'яти років. 

6.2. Дострокове розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін, а також у 

випадках, визначених цим Договором і чинним законодавством України. У разі дострокового 

припинення дії Договору з ініціативи однієї зі Сторін інша Сторона повинна бути 



поінформована про наміри його розірвання у письмовій формі не пізніше ніж за ЗО 

календарних днів до запланованої дати розірвання Договору. 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Цей Договір складений у двох примірниках мають, що мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 

7.2. Сторони погодилися, що зміст цього Договору, будь-які матеріали, відомості та 

інформація, у тому числі персональні дані, визначені нормами Закону України «Про захист 

персональних даних» і статтею 21 Закону України «Про інформацію», що стали відомі 

Сторонам у процесі виконання Договору, є конфіденційними й не підлягають розголошенню 

третім особам. 

7.3. Напрацьовані в результаті співробітництва матеріали, пропозиції, рекомендації 

є спільною інтелектуальною власністю Сторін. Сторони мають рівні права щодо 

використання результатів спільних досліджень. 

8. Юридичні адреси та підписи Сторін 

Касаційниіі адміністративний суд 
у складі Верховного Суду 

вул. Московська, 8, кори. 5, 
м. Київ, 01029 

Сумський національний аграрний 
університет 

вул. Герасима Кондратьева, 160 
м. Суми, 40021 

Голова Касаційного адміністративного суду Ректор Сумського національного 
у 0 Суду ^̂ «̂ З̂РШ О̂ЁР універ« 


