
ДОГОВІР 
про співробітництво між 

Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України
та Ради адвокатів міста Києва

м. Київ «29» л и с т о п а д а  2017 р.

Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (далі -  
Інститут), в особі директора Чижмарь Катерини Іванівни, що діє на підставі Статуту, з 
одного боку та з другого боку голова Ради адвокатів міста Києва Рафальська Інна 
Владиславівна (далі -  Рада (далі -  Сторони), уклали даний договір про встановлення 
взаємовигідних і тривалих партнерських відносин.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, 

навчально-методичної, організаційної, інформаційної, експертної, видавничої та іншої 
діяльності в галузі правознавства.

2. МЕТА і ЗАВДАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Договір укладено з метою сприяння розвитку юридичної науки та освіти, 

популяризації наукових знань, обміну досвідом, підвищення кваліфікації науковців та 
викладачів, забезпечення доступу студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників 
до нових здобутків юридичної думки, створення творчих колективів для розробки 
актуальних наукових проблем, об’єднання зусиль Сторін для здійснення спільних проектів у 
сфері юриспруденції, у тому числі із залученням третіх сторін, для забезпечення координації 
і кооперації в сферах: навчально-методичної, науково-дослідної, організаційної,
інформаційної, експертної, видавничої та іншої діяльності між Інститутом та Радою.

2.2. Договором не передбачена комерційна мета.
2.3. Завданнями співробітництва Сторін є:
координація науково-практичних досліджень та заходів між Інститутом та Радою;
реалізація спільних проектів грантами, конкурсами та іншими формами залучення 

інвестицій;
співпраця в міжнародній сфері та погоджена спільна участь в межах міжнародних 

програм;
забезпечення обміну взаємною інформацією про наукову діяльність та результати 

наукових досліджень між Інститутом та Радою;
проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів;
проведення спільних організаційно-правових заходів, спрямованих на підготовку 

фахівців у галузі юриспруденції;
надання спільних консультацій та підготовка письмових висновків з питань 

застосування чинного законодавства України;
інші завдання спільної діяльності, які Сторони договору вважають доцільними і 

корисними.
3. ФОРМИ І НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

3.1. Співробітництво Сторін здійснюється за такими напрямами:
3.1.1. Науково-дослідна, інформаційна та експертна сфера:
реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних проблем 

юриспруденції;
організація підрозділів, тимчасових груп та комісій для реалізації спільних науково- 

дослідних проектів;
організація взаємних стажувань, навчань, підвищення кваліфікації наукових 

співробітників та викладачів Сторін;



7.1. З метою реалізації окремих положень цього договору Сторони можуть укладати 
додаткові угоди.

7.2. Зміни та доповнення до цього договору оформлюються додатковими угодами, 
що підписуються обома Сторонами та є невід'ємною частиною договору.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Інститут права та 
післядипломної освіти 
Міністерства юстиції України

Адреса: 04053, м. Київ,

Рада адвокатів міста Києва

Адреса:
04050 м.Київ, вул. Білоруська ,30 
Тел. 489-00-00


