
МЕМОРАНДУМ 

про взаємодію та співпрацю 

між Подільським управлінням поліції Головного управління Національної 
поліції у м. Києві та ТОВ «Академія адвокатури України» 

 
«23» лютого 2017 р.          м. Київ 

Подільське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, 
в особі Начальника – Іщенка Владислава Миколайовича, який діє на підставі 
________________________________________________________________________________ 
та ТОВ «Академія адвокатури України», в особі Ректора – Варфоломеєвої Тетяни 
Вікторівни, яка діє на підставі Статуту (далі – Сторони), на основі взаємних інтересів та 
розвитку партнерства, виходячи зі спільного прагнення щодо реалізації прав кожного 
громадянина на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу уклали цей 
Меморандум на підтвердження свого інтересу до взаємовигідних відносин співпраці та 
координації зусиль з комплексного надання правових послуг, спрямованих на забезпечення 
реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у 
разі порушення (далі – Меморандум), сторони домовились про таке: 

 

 

I. Мета та загальні положення 

1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на оперативну 
взаємодію та співпрацю у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги 
громадянам, яка гарантована Конституцією України та чинним законодавством. 

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

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

4. Сторони виражають готовність до здійснення взаємовигідного співробітництва у 
визначених цим Меморандумом напрямах співпраці. 

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

6. 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. 

7. Сторони визначають основоположними засадами співпраці: 

- добровільність; 

- відкритість; 

- взаємоінформованість; 



- толерантність; 

- взаємне представництво при проведенні заходів на всіх рівнях; 

- верховенство права; 

- забезпечення якості безоплатної первинної правової допомоги. 

8. Реалізація Меморандуму Сторонами полягатиме у проведенні комплексу заходів у 
сфері соціальної та правової захищеності громадян, захисту конституційних прав, 
свобод та інтересів громадян шляхом надання безоплатної первинної правової 
допомоги, що включає в себе інформування особи про її права і свободи, порядок її 
реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових 
і службових осіб, створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, а 
саме: 

- надання правової інформації; 

- надання консультацій і роз’яснень з правових питань; 

- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім 
процесуальних документів); 

- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до первинної та вторинної 
правової допомоги; 

- захист; 

- здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами (за довіреністю особи); 

- складання документів процесуального  характеру. 

9. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій, конференцій, 
програм з підвищення кваліфікації тощо), спрямованих на підвищення обізнаності 
українського суспільства щодо забезпечення реалізації прав і свобод людини і 
громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення. 

10.  Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм, різноманітних проектів, 
спрямованих на підвищення рівня обізнаності суспільства  щодо реалізації права 
громадянина на безоплатну правову допомогу. 

11.  Обмін досвідом через проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, 
конференцій, відео конференцій тощо). Будь-які інші форми співробітництва, що 
узгоджені Сторонами. 

II. Взаємодія сторін 

1. Сторони зобов’язуються: 

- поважати інтереси один одного і неухильно дотримуватися прав, свобод і 
обов’язків, які гарантовані Конституцією України, Законом України «Про 
безоплатну правову допомогу», чинним законодавством; 

- будь-яке рішення, що стосується діяльності безпосередньо всіх або одного з 
партнерів і має вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних 
консультації та узгоджень; 



- інформувати Сторони про свою діяльність, прийняті рішення та їх результати в 
рамках реалізації цього Меморандуму; 

- ініціювати та підтримувати всі форми співпраці Сторін. 

2. Основними напрямами співробітництва Сторін є:  

- організація роботи з проведення правоосвітніх заходів щодо надання безоплатної 
правової допомоги; 

- обговорення актуальних питань щодо надання безоплатної правової допомоги на 
круглих столах, конференціях, інших заходах, як за участю Сторін, так і з 
залученням зацікавлених організацій, об’єднань, осіб. 

3. Подільське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, 
інформує осіб, які потребують первинної правової допомоги, про установи та 
організації, що надають таку допомогу, в тому числі про можливість отримання 
правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань в ТОВ «Академія 
адвокатури України». 

4. Сторони визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення 
пропозицій щодо спільної реалізації завдань та заходів, визначених цим 
Меморандумом; 

5. Сторони проводять спільні заходи (робочі зустрічі, наради, відео-конференції в он-
лайн режимі тощо) для обговорення питань, пов’язаних із реалізацією заходів у 
рамках співробітництва; 

6. Сторони розробляють та затверджують плани проведення спільних дій;  

7. Сторони вживають спільні заходи, спрямовані на інформування громадськості про 
співпрацю Сторін у рамках Меморандуму; 

8. Сторони здійснюють обмін відповідною інформацією з ініціативи або за запитом 
однієї зі Сторін; 

9. Сторони готують методичні рекомендації та інші інформаційні матеріали, необхідні 
для спільної роботи; 

10.  Сторони організовують та проводять спільні навчальні заходи; 

11.  Сторони беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність персональної 
інформації, що стала відома у зв’язку з реалізацією Меморандуму, відповідно до 
вимог законодавства; 

12.  Сторони здійснюють будь-які інші форми співпраці, що попередньо узгоджені 
Сторонами. 

 

III. Співробітництво з іншими установами та організаціями 

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, 
створювати з ними тимчасові робочі групи. 

 



IV. Прикінцеві положення 

1. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить 
до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них. 

2. Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами 
незалежних сторін.  

3. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких питань, 
подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього 
Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими 
особами. 

4. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та буде 
діяти протягом п’яти років. 

5. Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити в даний Меморандум зміни та 
доповнення, що будуть оформлюватись окремими протоколами і будуть складати 
невід’ємну частину цього Меморандуму. 

6. Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму, надіславши іншій 
Стороні письмове повідомлення про такий намір за 6 місяців до передбачуваної дати 
припинення дії цього Меморандуму. 

7. Припинення дії цього Меморандуму не впливає на процес і терміни виконання 
конкретних заходів, узгоджених у відповідності з його положеннями та не закінчених 
на момент припинення його дії. 

8. У випадку, коли жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про намір припинити 
дію Меморандуму, його дія буде автоматично продовжена на наступний п’ятирічний 
строк. 

9. Суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму будуть 
вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між Сторонами. 

10. Суперечки і розбіжності, не усунені шляхом переговорів, розв'язуються в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України. 

11. Текст Меморандуму складений у 2 (двох) примірниках українською мовою, по 1 
(одному) примірнику для кожної із Сторін, при цьому всі тексти мають однакову силу.  

 

 

Начальник Подільського управління 
поліції Головного управління 
Національної поліції у м. Києві 
 
 
В.М. Іщенко 

Ректор ТОВ «Академія адвокатури 
України» 
 
 
 
Т.В. Варфоломеєва 
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