
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

 

м. Ірпінь, Київська область «___» вересня 2017 року 

 

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, 

прагненням до підвищення всебічного ознайомлення громадян України з механізмами 

захисту своїх прав, гарантованих Конституцією і законами України, 

усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення партнерських 

відносин між суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, 

керуючись Конституцією України, законами України: «Про безоплатну правову 

допомогу», «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Статуту Університету 

державної фіскальної служби України, Регламенту Університету державної фіскальної 

служби України, Концепції інноваційного розвитку Університету ДФС України на період до 

2020 року, Положення про Навчально-практичну лабораторію «Юридична клініка» 

Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України, та іншими чинними 

нормативно-правовими актами, – 

Вишневський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Київській області (далі – Вишневський МЦ) та Навчально-наукового інституту права 

Університету ДФС України (далі –» ННІП УДФС України  )  (далі разом – Сторони) уклали 

цей Меморандум про таке: 

 

1. Загальні положення  
Метою Меморандуму є співпраця між Сторонами через налагодження конструктивного 

діалогу, об’єднання зусиль, заохочення кращої практики та координацію діяльності щодо 

надання безоплатної правової допомоги мешканцям Київської області 

 

2. Напрями співпраці 

Сторони визначають такі напрями співпраці: 

узагальнення та систематизація висновків досліджень та існуючих правових проблем, з 

якими стикаються члени громад; 

сприяння ефективному функціонуванню системи надання безоплатної правової 

допомоги шляхом взаємодії між Сторонами;  

організація за попередньо узгодженим та підписаним Сторонами планом та в межах 

Положення про ННІ права надання  безоплатної правової допомоги окремим категоріям 

громадян, зокрема учасникам проведення АТО та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним 

особам, іншим вразливим категоріям населення шляхом надання усних консультацій, 

організації спільних виїзних, локальних, дистанційних (у телефонному режимі та через 

мережу Інтернет тощо) прийомів громадян; 

участь у підвищенні кваліфікації суб’єктів надання безоплатної правової допомоги 

шляхом збору і узагальнення матеріалів практичного досвіду, а також прийняття участі у 

розробленні інформаційних продуктів навчальних програм тощо; 

участь у реалізації правових та прав освітніх програм і проектів, проведення за 

попередньо узгодженим та підписаним Сторонами планом та в межах Положення ННІ права 

спільних комунікативних та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 

освіти населення. 

 

3. Ресурсне забезпечення 

3.1. Сторони, за наявної можливості та в межах Положення ННІ права  сприятимуть для 

реалізації даного Меморандуму участь представників Сторін у вищевказаних заходах та 

проектах. 

http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%A3%D0%94%D0%A4%D0%A1%D0%A3.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%A3%D0%94%D0%A4%D0%A1%D0%A3.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/042.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/042.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/013.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/013.pdf


 

4. Механізми співпраці  
4.1. Для виконання цього Меморандуму Сторони, кожна в межах своїх можливостей та 

повноважень, можуть залучати третіх осіб, зокрема інші громадські та благодійні організації.  

4.2. Основною формою реалізації положень цього Меморандуму є спільні проекти 

(заходи) Сторін, координація яких на місцевому рівні здійснюється спільно Вишневським 

МЦ та уповноваженою особою, яка представляє навчально-науковий інститут права 

4.3. Для досягнення мети Меморандуму: 

4.3.1. Вишневський МЦ забезпечує комунікацію між Сторонами на місцевому рівні, 

зокрема через залучення у спільній діяльності відділ «Ірпінське бюро правової допомоги» та 

відділ правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги Вишневського МЦ; 

 4.3.2. Навчально-науковий інститут права за можливості, сприяє залученню третіх 

осіб, зокрема громадських організацій, до вищевказаних заходів та проектів,  

             4.4. На виконання та в межах положень цього Меморандуму можуть укладатися 

окремі протоколи та плани, які спільно підписуються уповноваженими представниками 

Сторін.  

4.5. Для вирішення поточних питань щодо співпраці Сторін за цим Меморандумом 

проводяться за попередньою домовленістю зустрічі уповноважених представників Сторін. 

Результати таких зустрічей фіксуються в протоколах. 

5. Прикінцеві положення  
5.1. Цей Меморандум укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

5.2. Будь-які зміни до цього Меморандуму вносяться шляхом укладення письмового 

додатку до Меморандуму, який є невід’ємною частиною Меморандуму, за ініціативою будь-

якої із Сторін після спільного їх обговорення та досягнення згоди.  

5.3. Цей Меморандум та будь-які зміни до нього набирають чинності з дня його 

підписання Сторонами. 

5.4. Цей Меморандум укладений терміном на 1 (один) календарний рік, який 

обраховується із дня підписання Меморандуму. Якщо жодна Сторона в строк за 1 (один) 

місяць до закінчення дії цього Меморандуму не заявить про намір його розірвати, цей 

Меморандум автоматично продовжується на 1 (один) календарний рік, але не більше. 

 

   

Вишневський місцевий центр з надання 
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