
МЕМОРАНДУМ
про співпрацю між Головним територіальним управлінням юстиції у
Полтавській області та Полтавською державною аграрною академією

м. Полтава «А» 2018 року

Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області (надалі -  
Управління юстиції) в особі начальника Тимченка Олега Вадимовича, що 
діє на підставі Положення про Головні територіальні управління юстиції 
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 
містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 23.06.2011 № 1707/5, з однієї сторони, та Полтавська державна 
аграрна академія (надалі -  Академія) в особі ректора Аранчій Валентини 
Іванівни, що діє на підставі Статуту з другої сторони, які разом надалі 
іменуються «Сторони», домовились про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Предметом цього договору є співпраця Сторін у проведенні спільної 

навчальної, методичної, наукової, інформаційної та іншої діяльності, яка 
становить взаємний інтерес у напрямках:

- сприяння і організація проходження студентами Академії виробничої та 
юридичної практик, а також стажування за фахом;

- подальшого працевлаштування студентів;
- удосконалення навчально-виховного процесу і практичної підготовки 

студентів Академії, забезпечення якісної підготовки фахівців в галузі 
юриспруденції;

- надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги та інших 
послуг відповідно до чинного законодавства України.

2. Умови співпраці
2.1. Сторони мають право надавати свої матеріально-технічні та кадрові 

ресурси для забезпечення співпраці у визначених напрямках діяльності 
відповідно до норм чинного законодавства України.

2.2. Управління юстиції має право:
2.2.1. Запрошувати науково-педагогічних працівників і студентів Академії 

до участі в спеціалізованих семінарах та інших науково-практичних заходах.

2.2.2. Приймати участь у проведенні спільних лекцій, конференцій, 
науково-дослідних робіт та інших заходів.
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2.2.3. Проводити навчання студентів Академії з питань діяльності 
Управління юстиції та приймати участь у проведенні конкурсів на правову
тематику.

2.2.4. Сприяти і організовувати проходження студентами навчальної та 
виробничої практик за фахом на базі Управління юстиції згідно з договорами 
про проведення практики студентів і змінами до них, що вносяться шляхом 
обміну Сторонами листами, укладеними відповідно до Положення про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 
№ 93, а також подальшому працевлаштуванню випускників Академії в 
структурних підрозділах Управління юстиції відповідно до кваліфікаційних 
вимог та за процедурою конкурсу для вступу на державну службу відповідно 
до Закону України «Про державну службу».

2.2.5. Сприяти і організовувати проходження стажування студентами в 
структурних підрозділах Управління юстиції відповідно до Порядку 
стажування громадян з числа молоді в структурних підрозділах Головного 
територіального управління юстиції у Полтавській області, затвердженого 
наказом Управління юстиції від 22.05.2017 № 304/1, зареєстрованого 
Управлінням юстиції від 22.05.2017 за № 140/2587. *

2.3. Академія має право:
2.3.1. Запрошувати спеціалістів Управління юстиції для проведення 

заходів на правову тематику, зустрічей за круглим столом студентам, а також 
залучати працівників Управління юстиції до навчального процесу в Академії 
в інших формах.

2.3.2. Направляти студентів Академії та членів Координаційної ради 
молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у 
Полтавській області, які володіють високим рівнем теоретичних знань, для 
проходження виробничої та юридичної практик за фахом у структурних 
підрозділах Управління юстиції згідно з договорами про проведення 
практики і змінами до них, що вносяться шляхом обміну Сторонами листами, 
укладеними відповідно до Положення про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 08.04.1993 № 93.

2.3.3. Сприяти формуванню та діяльності волонтерського руху з метою 
інформаційно-консультаційної роботи з населенням.

2.3.4. За погодженням з Управлінням юстиції включати його 
представників до складу екзаменаційних комісій, комісій із захисту 
матеріалів практики, курсових робіт Академії.

2.3.5. Направляти на рецензування Управлінню юстиції наукові роботи 
студентів.
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3. Інші умови
3.1. Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. 

Термін дії -  один рік. Якщо жодна зі Сторін за місяць до закінчення 
вказаного терміну не виявила свого письмового бажання розірвати 
Меморандум або змінити його умови, Меморандум вважається продовженим 
ще на один рік.

3.2. Меморандум може бути розірвано за домовленістю Сторін чи в інших 
випадках, що передбачені чинним законодавством України. Зміни та 
доповнення до Меморандуму вносяться шляхом підписання Сторонами 
додаткових угод.

3.3. Меморандум складено у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

3.4. Цей Меморандум не обмежує прав Сторін щодо укладення інших 
договорів та угод.

З


