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Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне 
агентство), в особі Голови Національного агентства Корчак Наталії Миколаївни, яка діє 
на підставі Закону України «Про запобігання корупції», та Національна школа суддів 
України (далі - Національна школа суддів), в особі ректора Оніщука Миколи 
Васильовича, який діє на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
від 19 листопада 2013 року № 55/зп-13 і Статуту Національної школи суддів України, 
(разом надалі іменовані Сторони, а окремо - Сторона), уклали цей Меморандум про 
таке. 

1. Мета та загальні положення 

1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на 
співпрацю Сторін у сфері запобігання корупції, яка здійснюється у визначеному цим 
Меморандумом форматі. 

1.2. Цей Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших заходів, 
спрямованих на розвиток взаємодії і співробітництва Сторін у межах повноважень, 
визначених ним, Конституцією та законами України. 

1.3. Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають 
здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, встановленої цим 
Меморандумом. 

1.4. Сторони діють відповідно до цього Меморандуму, а також відповідно до 
інших угод та/або договорів, які можуть бути укладені між Сторонами в розвиток цього 
Меморандуму. 

1.5. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для 
розвитку співробітництва Сторін згідно з положеннями цього Меморандуму та 
інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його розвиток. 

2. Напрями співробітництва 

2.1. Задля досягнення мети Меморандуму відповідно до своїх повноважень та у 
межах наявних ресурсів Сторони співпрацюють у сфері інформаційного обміну, 
професійної підготовки суддів та державних службовців у судах, органах та установах 
системи правосуддя шляхом поглиблення, розширення і оновлення знань з питань 
дотримання антикорупційного законодавства. 

2.2 Сторони дійшли спільної згоди про те. що співробітництво буде 
реалізовуватися в напрямах: 

1) взаємних консультацій та обміну наявною у їх розпорядженні інформацією та 
досвідом з питань, що становлять взаємний інтерес; 

2) проведення спільних двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, конференцій 
тощо; 

3) підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів шляхом 
організації та проведення тренінгів. семінарів та інших навчальних заходів; 

4) проведення досліджень щодо дотримання суддями вимог антикорупційного 
законодавства та основних корупційних ризиків у всіх формах судочинства; 
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5) аналізу судової практики розгляду справ про корупційні правопорушення та 
правопорушення, пов'язані з корупцією; 

6) розробки на основі узагальнення судової практики пропозицій та рекомендацій 
до навчальних програм для підготовки кадрів системи правосуддя; 

7) спільної підготовки науково-методичних матеріалів з питань запобігання 
корупції. 

3. Зобов'язання Сторін 

3.1. Сторони визнають одна одну самостійними установами, не мають права 
втручатися в діяльність одна одної з питань реалізації законодавчо закріплених за ними 
функцій і повноважень. 

3.2. Взаємні права та обов'язки Сторін за цим Меморандумом не обмежують 
визначені законодавством повноваження Сторін. 

3.3. Сторони домовилися забезпечувати належний захист, відповідно до 
законодавства, інформації з обмеженим доступом, яка буде отримана в межах 
співробітництва. 

3.4. Сторони домовилися не розголошувати інформацію, отриману в рамках 
співпраці, відповідно до цього Меморандуму, не передавати її третім особам, крім 
випадків, встановлених законодавством. 

3.5. У разі суперечностей між актами законодавства України та цим 
Меморандумом застосовуються акти законодавства України відповідно до їх юридичної 
сили. 

4. Строк дії Меморандуму 

4.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання уповноваженими 
представниками Сторін та діє безстроково за умови, що жодна зі Сторін не заявить 
письмовим повідомленням про свій намір припинити його дію. 

5. Інші положення 

5.1. Цей Меморандум вчинено у м. Києві у двох примірниках, кожний 
українською мовою (по одному примірнику для кожної зі Сторін, що має однакову 
юридичну силу). 

5.2. За згодою Сторін до Меморандуму можуть бути внесені зміни та 
доповнення, оформлені протоколами, що є невід 'ємною частиною цього Меморандуму. 

5.3. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього 
Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної 
згоди. 

Національне агентство з питань 
запобігання корупції 

бульвар 
01103 

Національна школа суддів України 


