
Меморандум
про співпрацю

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної

допомоги в особі директора Стусяка Віталія Івановича, який діє на підставі

Положення про Івано-Франківський місцевий центр з надання безоплатної

вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру

з надання правової допомоги від 30.03.2015 року №59 ( у редакції наказу від

19.11.2018 року №86),

Юридична клініка Навчально-наукового Юридичного інституту

ДВНЗ "Прикарпатського національного університету ім. Василя

Стефаника", в особі завідувача Костіва Івана Ярославовича, який діє на

підставі Положення, в подальшому разом іменуються - Сторони,

усвідомлюючи необхідність забезпечення конституційних прав, свобод та

законних інтересів осіб в частині доступу до безоплатної правової допомоги,

керуючись Конституцією України, Загальною декларацією прав людини,

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, іншими

міжнародними правовими договорами, згода на обов'язковість яких надана

Верховною Радою України, Закону України "Про безоплатну правову

допомогу" та іншими нормативно-правовими актами, спрямованих на

реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина,

прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів при

досягненні спільних цілей,

бажаючи сприяти поєднанню зусиль під час проведення спільних та

скоординованих заходів,

уклали даний Меморандум про наступне:

1. Мета та загальні положення

1.1. Метою цього Меморандуму є створення зручних сприятливих умов для

забезпечення надання особам безоплатної правової допомоги, сприяти захисту

їх прав шляхом налагодження співпраці між Сторонами.

1.2. Цей Меморандум слід розглядати як основу для розроблення заходів,

спрямованих на розвиток взаємодії та співробітництва Сторін у межах

повноважень, визначених Конституцією України 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 виражають готовність до здійснення взаємовигідного

співробітництва у визначених Меморандумом напрямках співпраці.

1.5. Сторони діють відповідно до цього Меморандуму, а також відповідно до

інших угод та/або договорів, які можуть бути укладені між Сторонами.

1.6. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для

розвитку співробітництва згідно з положеннями цього Меморандуму та

інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його розвиток.

1.7. У процесі досягнення спільних цілей Сторони будуватимуть свої

взаємовідносини на засадах рівності, чесного партнерства та створення режиму

максимального сприяння та забезпечення відкритості та прозорості у своїй

діяльності.

2. Напрями співпраці

2.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про

співпрацю за такими напрямками:

2.1.1. розроблення та впровадження спільних механізмів та заходів щодо

здійснення моніторингу стану забезпечення прав, свобод та законних інтересів

громадян, зокрема права на безоплатну первинну правову допомогу;

2.1.2. організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової

поінформованості студентів, працівників системи надання безоплатної правової

допомоги, юристів та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, у

тому числі через ресурсно-комунікаційні платформи створені Координаційним

центром з надання правової допомоги;

2.1.3. забезпечення принципу доступності безоплатної правової допомоги;

2.1.4. налагодження механізмів співпраці між Сторонами на досягнення мети

Договору;

2.1.5. співпраця Сторін із суб'єктами надання безоплатної первинної правової

допомоги, що здійснюють свою діяльність на території Івано-Франківської

області;

2.1.6. інші узгоджені напрямками співпраці.

3. Організація співпраці

3.1.3 метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів:

3.1.1. визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення

пропозицій щодо спільної реалізації завдань та заходів, визначених цим

Меморандумом;

3.1.2. проводять спільні заходи (робочі зустрічі, наради, відеоконференції в

онлайн режимі тощо);

3.1.3. розробляють та затверджують плани проведення спільних дій;



3.1.4. вживають спільні заходи на інформування громадськості про співпрацю

Сторін у рамках Меморандуму;

3.1.5. здійснюють обмін відповідною інформацією з ініціативи або за запитом

однією з сторін;

3.1.6. готують методичні рекомендації та інші інформаційні матеріали,

необхідні для спільної роботи;

3.1.7. організовують та проводять спільні навчальні заходи;

3.1.8. беруть на себе зобов'язання зберігати конфіденційність персональної

інформації, що стала відома у зв'язку з реалізацією положень цього

Меморандуму, відповідно до вимог законодавства;

3.1.9. здійснюють будь-яку інші форми співпраці, що попередньо узгоджені

Сторонами.

4. Співробітництво з іншими установами та організаціями

4.1. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони можуть за взаємною

згодою запрошувати до співробітництва в рамках узгоджених напрямів інші

установи та організації незалежно від форм власності, фізичних осіб, громадські

організації.

5. Строк дії Меморандуму

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня, наступного за днем його

підписання сторонами.

5.2. Меморандум укладається строком на три роки. Дія Меморандуму

автоматично продовжується на наступний трирічний строк, якщо жодна зі

Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його

дію.

5.3. У, разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на

підставі Меморандуму і не завершено протягом строку його дії, продовжуються

і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за

винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

6. Інші положення

6.1. Цей Меморандум не є попереднім договором у розумінні статті 635

Цивільного кодексу України та статті 182 Господарського кодексу України і не

покладає на Сторони юридичних обов'язків щодо укладання в майбутньому

основного договору.

6.2. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться у письмовій формі шляхом

укладення додатків до Договору.



6.3. При реорганізації чи перейменуванні Сторін їх права та обов'язки,

передбачені цим Договором, за погодженням Сторін, передаються

правонаступнику.

6.4. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього

Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій та

досягненням взаємної згоди.

6.5. У всьому іншому, що не передбачено умовами цього Меморандуму,

Сторони керуються чинним законодавством України.

6.6. Цей Меморандум складено українською мовою у двох примірниках, які

зберігаються по одному у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Івано-Франківський місцевий
центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

Юридична клініка Навчально-наукового
Юридичного інституту ДВНЗ
"Прикарпатського національного
університету ім. Василя Стефаника"


