
УГОДА 
про співробітництво та організацію взаємовідносин між 

Сумським національним аграрним університетом та 
Науково-дослідним центром правової інформатики 

Академії правових наук України 

м. Суми « 0^у> р. 

Сумський національний аграрний університет (надалі іменується 

"Сторона 1") в особі ректора Ладики Володимира Івановича, що діє на 

підставі Статуту Сумського національного аграрного університету, 

затвердженого Міністерством аграрної політики України, реєстраційний 

№1632 1050007000893 від 23.03.06 р. з одного боку, Науково-дослідним 

центром правової інформатики Академії правових наук України (надалі 

іменується "Сторона 2") в особі директора інституту Швеця Миколи 

Яковича, що діє на підставі Статуту Науково-дослідного центру правової 

інформатики Академії правових наук України, уклали цю Угоду про 

співробітництво та організацію взаємовідносин (надалі іменується "Угода") 

про таке: 

1. СТОРОНИ цією Угодою підтверджують, що інтересам кожної з них 

відповідає спільна і погоджена реалізація СТОРОНАМИ проектів у сфері 

науково-технічної діяльності, об'єднання зусиль задля створення нових видів 

знань, техніки й прогресивних технологій. 

2. СТОРОНИ зобов'язуються спільно діяти на засадах взамовигідності 

для досягнення спільних наукових, методичних та господарських цілей у 

відповідності до статутних завдань та економічних інтересів кожної із 

СТОРІН цієї Угоди. 

3. У процесі виконання намічених спільних цілей СТОРОНИ 

прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного 

партнерства та захисту інтересів один одного. 

4. СТОРОНИ мають намір здійснювати дослідження, розроблення і 

впровадження у сфері комп'ютерізованих систем інформаційного 



забезпечення навчального процесу та діяльності лабораторії практичного 

права задля створення інтегрованого інформаційно-професійного освітнього 

середовища та підвищення рівня інформаційно-правової культури населення; 

проведення науково-практичних конференцій, «круглих столів», 

відеоконференцій з проблем розвитку інформаційного суспільства як 

суспільства знань, високого рівня інформаційно-правової культури; 

підготовку та видання підручника «Інформаційне право», статей у журналі 

«Правова інформатика»; брати участь у спільних наукових проектах з 

країнами ЄС щодо розробки та впровадження новітніх інформаційних 

технологій під час державного управління в агропромисловому комплексі; 

здійснювати інші узгоджені спільні роботи. 

5. Для якнайшвидшого досягнення цілей за цією Угодою СТОРОНИ 

зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні 

інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консультації і 

семінари, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв'язки з 

третіми особами й інформувати один одного про результати подібних 

контактів. 

6. Конкретні форми та розміри участі СТОРІН у здійсненні спільних 

проектів будуть визначатися договорами Сторін у спільному плані, що 

додається. 

7. Ця Угода є передумовою і підставою для укладання, якщо СТОРОНИ 

визнають за необхідне, конкретних договорів (на проведення НДР, про 

спільну діяльність тощо). 

8. Дія цієї Угоди розповсюджується на невизначений строк до моменту, 

доки СТОРОНИ зацікавлені у продовженні спільної діяльності. 

9. Ця Угода є попередньою і не накладає на СТОРОНИ жодних 

конкретних фінансових та юридичних зобов'язань. 

10. Угоду складено у двох оригінальних примірниках, по одному для 

кожної із СТОРІН. 

11. Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, 



що оформляється додатковою угодою до цієї Угоди. 

12. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цієї Угоди є її 

невід'ємною частиною, викладаються у письмовій формі та підписуються 

уповноваженими на те представниками Сторін. 
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