
МЕМОРАНДУМ ) ~olenJ/ 
про спiвnрацю та партнерство 

м. Ки"iв 2020 року 

Одеський державний унiверситет внутрiшнiх справ (далi - Вищий 
учбовий заклад, ВУЗ), в особi ректора Аброськiна В'ячеслава Васильовича, 
який дi€ на пiдставi Статуту з однi6 сторони та Департамент кiберполiцi"i 
Нацiональноi" полiцii" Украi"ни в особi начальника Гринчака Олександра 
Васильовича, який дi€ на пiдставi Положения з iншоi" сторони, разом 
iменованi Сторони, а окремо - Сторона: 

маючи на метi пiдвищення ефективностi протидii" кiберзлочинностi; 
прагнучи забезпечити вза€мний обмiн потрiбною iнформацi€ю; 
усвiдомлюючи та проrолошуючи, що змiст меморандуму не повинен 

трактуватися, як такий, що порушу€ права суб'€ктiв персональних даних або 
законнi права та iнтереси третiх осiб, уклали цей меморандум про спiвпрацю 
та партнерство (далi - меморандум) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

1. Предметом меморандуму € спiвробiтництво Сторiн у сферi науково"i, 
методичноi", навчально"i, iнформацiйно"i та iншо"i дiяльностi з питань протидi"i 
кiберзлочинностi вiдповiдно до Конституцi"i Укра"iни, законiв Укра"iни 
«Про Нацiональну полiцiю», «Про освiту», «Про вищу освiту» та 1нших 
законодавчих акпв. 

2. Спiвробiтництво не може мати комерцiйного характеру. 
3. Сторони за вза€мною згодою можуть спiвпрацювати в iнших сферах. 

11. ЦIЛI ТА НАПРЯМИ СПIВРОБIТНИЦТВА 

1. Пiдвищення рiвня професiйних знань полiцейських, державних 
службовцiв, працiвникiв, студентiв, викладачiв. 

2. Впровадження у освiтнiй процес передового науково-професiйного 
досвiду, залучення фахiвцiв в якостi викладацького складу . 

3. Органiзацiя i проведения практичного ознайомлення здобувачiв вищо"i 
освiти iз завданнями i функцiями ДКП в його пiдроздiлах. 

4. Пiдготовка наукових праць, монографiй, навчальних посiбникiв, 
енциклопедiй, словникiв, довiдникiв, iншоi" спецiалiзованоi" лiтератури з 
питань протидi"i кiберзлочинностi. 

5. Органiзацiйно-технiчна пiдтримка, пiдготовка, проведения науково
методичних семiнарiв, конференцiй, круглих столiв, тренiнгiв, iнших заходiв 
з актуальних проблем протидii" кiберзлочинностi. 

6. Проведения консультацiй, надання iнформацiйних висновкiв з 
актуальних проблемних питань протидii" кiберзлочинностi. 

7. Участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв з питань 
протидi"i кiберзлочинностi. 
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111. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH 

1. ДКП мае право: 
1. 1. Залучати у складi комiсiй, робочих rруп фахiвцiв iншо·1 Сторони до 

участi в роботi над проектами нормативно-правових актiв з питань протидi'i 
кiберзлочинностi. 

1 .2. Запитувати i отримувати вiдповiднi консультацi't', висновки, 
рекомендацii', методичнi матерiали тощо з проблемних питань протидi'i 
кiберзлочинностi. 

1.3. Проводити практичне ознайомлення студентiв, викладачiв iз 
завданнями та функцiями ДКП з дотриманням вимоr Закону Украi'ни «Про 
Нацiональну полiцiю». 

2. Вищий учбовий заклад мае право: 
2. 1. Брати участь у розробленнi нормативно-правових актiв, здiйснювати 

i'x наукову експертизу, надавати пропозицii' щодо вдосконалення правового 
реrулювання у певних сферах, а також науково-консультативних висновкiв 
щодо доцiльностi i'x прийняття, впровадження та подальшоi· реалiзацii'. 

2.2. Сприяти участi викладачiв ВУЗу в роботi науково-практичних 
конференцiй, семiнарiв, круrлих столiв, що проводяться ДКП. 

2.3. Здiйснювати в межах та порядку, визначених законодавством 
Украi·ни, пiдготовку фахiвцiв за вiдповiдними ступенями вищоi' освiти, 
професiйно орiЕ:нтованих для роботи в ДКП. 

2.4. Направляти за попередньою домовленiстю Сторiн здобувачiв вищо'i 
освiти для проходження практичного ознайомлення iз завданнями та 
функцiями ДКП в йоrо пiдроздiлах. 

2.5. Забезпечити здобувачiв вищоi· освiти ВУЗу направлениям, 
iндивiдуальним завданням, робочою проrрамою, щоденником тощо перед 
практичним ознайомленням iз завданнями i функцiями ДКП в йоrо . . 
шдроздшах. 

2.6. Погоджувати з ДКП кiлькiсний склад студентiв, викладачiв ВУЗу 
програму практичного ознайомлення, термiни i"i проходження, перед 
направлениям до ДКП для проходження ознайомлення iз завданнями та 
функцiями ДКП. 

3. Кожна Сторона зобов'язана забезпечити сувору конфiденцiйнiсть 
отриманоi' iнформацii' при здiйсненнi спiвробiтництва i прийняти всi належнi 
заходи щодо ii' нерозголошення. 

4. Сторони використовують конфiденцiйну iнформацiю виключно з 
метою виконання умов цього меморандуму. 

IV. СТРОК Дll МЕМОРАНДУМУ 

l. Строк д11 цьоrо Меморандуму становить один рiк з моменту його 
niдписання уnовноваженими nредставниками обох Сторiн. 
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2. Дiя Меморандуму припиняеться: 
- за взаЕ.:мною зrодою Сторiн; 

- за iнiцiативою однiе'I' iз Сторiн у разi порушення iншою Стороною умов 
Меморандуму; 

- в iнших випадках, передбачених законодавством Украi'ни. 
3. Строк дii' цьоrо меморандуму вважаеться продовженим на той самий 

термiн i на тих самих умовах, якщо не пiзнiше нiж за 15 днiв до закiнчення 
строку його дii' жодна iз Сторiн не попередить у письмовiй формi iншу 
Сторону про припинення йоrо дii'. 

V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ 

l. Жодна iз Сторiн цього меморандуму не мае права передавати сво'i 
права та зобов'язання за цим меморандумом третiй особi без письмовоi' зrоди 
на це другоi· Сторони. 

2. Цей меморандум складений украi'нською мовою у двох оригiнальних 
примiрниках, якi мають однакову юридичну силу, по одному примiрнику для 
кожноi· iз Сторiн. 

3. На виконання окремих положень цього меморандуму Сторони можуть 
укладати угоди, якi € невiд'емною його частиною. 

4. Змiни i доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаемною 
згодою Сторiн шляхом укладення його в новiй редакцii'. 

5. Bci змiни та доповнення до цього Меморандуму уважатимуться 
дiйсними, якщо вони оформленi в письмовому виглядi i пiдписанi 
уповноваженими представниками Сторiн. 

VI. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH 

Департамент кiберполiцii' 
Нацiонально'i полiцii' Украi'ни 

вулиця Бориспiльська, 19, 
м. Киiв, 02093 
контактний телефон (044) 374 3751, 
iдентифiкацiйний код юридичноi 

особи 40116400 

~~~~~~~~~~т-~ О.В.Гринчак 
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Одеський державний унiверситет 
внутрiшнiх справ 

вул. Успенська, /, 
м. Одеса, 65 О 14 
контактнiй телефон (048) 722 34 74, 
iдентифiкацiйний код юридичноi 

особи 08571570 

Ректор 


