
МЕМОРАНДУМ 
про співпрацю

між Конотопським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та Відокремленим структурним підрозділом 

«Класичний фаховий коледж Сумського державного університету»

м. Конотоп 1 листопада 2021 року

Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі - Центр), який діє на підставі Конституції України, Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу», Положення про Центр, та 
Відокремленим структурним підрозділом «Класичний фаховий коледж 
Сумського державного університету», яка діє на підставі Положення про 
відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж 
Сумського державного університету», далі -  «Сторони»

Керуючись Загальною Декларацією прав людини, Конституцією 
України, Законами України «Про безоплатну правову допомогу», «Про 
освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про охорону дитинства», "Про 
громадські об'єднання", «Про молодіжні та дитячі громадські організації», 
«Про волонтерську діяльність», «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», іншими нормативно-правовими актами, спрямованими на 
реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і 
громадянина, виходячи із принципів соціального партнерства, відкритості та 
прозорості діяльності, усвідомлюючи важливість відстоювання інтересів осіб, 
в тому числі і дітей,, які потребують безоплатної правової допомоги, у 
прагненні забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів при 
досягненні спільних цілей, з метою розширення можливостей отримання 
безкоштовної правової допомоги усім категоріям населення, які її потребують, 
надання соціальних юридичних послуг, співпраці з проведення 
правопросвітницьких заходів уклали цей Меморандум для досягнення 
зазначених цілей на засадах об'єднання можливостей Сторін:

1. Мета і предмет Меморандуму

1.1. Метою цього Меморандуму є співпраця і консолідація зусиль сторін, 
спрямованих на сприяння наданню правової допомоги та юридичних 
соціальних послуг в інтересах осіб, в тому числі і дітей, які потребують 
безоплатної правової допомоги, а також забезпечення доступу до правової 
допомоги.



1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін задля 
досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та 
реалізації спільних заходів, проектів і програм.

2. Напрями співпраці

Задля досягнення цього Меморандуму Сторони домовляються про 
співпрацю у таких напрямах:

2.1. Консолідація зусиль Сторін у реалізації національних, регіональних 
і місцевих програм, спрямованих на надання правової допомоги особам, які 
потребують та обмежені у доступі до такої допомоги;

2.2. Взаємодія з громадськими організаціями та благодійними фондами з 
метою збирання, проведення аналізу, узагальнення, обговорення та 
використання кращих напрацювань з питань функціонування та розвитку 
системи безоплатної правової допомоги;

2.3. Поширення усіма доступними засобами інформацію про право 
особи на захист зокрема шляхом виготовлення та розширення буклетів, 
методичних рекомендацій та правової інформації населенню;

2.4. Проведення роз'яснювальної роботи з метою залучення у 
встановленому порядку адвокатів, юристів, об'єднань до надання безоплатної 
первинної правової допомоги;

2.5. Організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня 
правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права 
на безоплатну правову допомогу шляхом проведення конференцій, семінарів, 
круглих столів, зустрічей, тренінгів та інших заходів, досліджень і 
консультацій, пов'язаних з цілями і завданнями;

2.6. Розробка спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектних 
пропозицій;

2.7. Взаємна популяризація діяльності Сторін, поширення інформації та 
пропагування спільних ідей, завдань, найменування та символіки Сторін;

2.8. Встановлення і розвиток гуманітарних зв'язків, сприяння співпраці 
між суб'єктами надання правової допомоги;

2.9. Сприяння підвищенню рівня правової інформованості громадян і 
трудових колективів з питань реалізації та захисту їхніх прав та свобод;

2.10. Поширення інформації про право визначених законодавством 
категорій осіб на безоплатну вторинну правову допомогу усіма доступними 
Сторонами засобами;

2.11. Інші узгоджені напрями співпраці.

3. Організація співпраці

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних 
ресурсів:



3.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і 
підготовки пропозицій щодо спільної реалізації завдань, визначених цим 
Меморандумом;

3.2. Проводять зустрічі з метою обговорення питань з реалізації 
Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін щодо захисту прав 
та свобод громадян;

3.3. Розробляють та реалізують спільні проекти, беруть участь у 
реалізації місцевих ініціатив з питань, що відповідають меті Меморандуму;

3.4. Проводять спільні заходи: круглі столи, семінари, конференції тощо 
за напрямами, що становлять взаємний інтерес;

3.5. Узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму;
3.6. Беруть на себе зобов'язання зберігати конфіденційність 

персональної інформації, що стала відома у зв'язку з реалізацією 
Меморандуму, зокрема відповідно до вимог законодавства України;

3.7. Беруть на себе зобов'язання утримуватись від дій, які можуть 
заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Сторони беруть на себе зобов'язання зберігати конфіденційну 
інформацію, отриману в ході реалізації Меморандуму.

4.2. Сторони зобов'язуються утримуватись від дій, які можуть заподіяти 
моральну, економічну чи іншу шкоду Сторонам.

5. Строк дії Меморандуму

5.1. Меморандум набирає чинності від дня підписання його всіма 
Сторонами і діє безстроково.

5.2. Сторони можуть припинити дію цього Меморандуму в будь-який 
час, письмово повідомивши про це іншу Сторону 
не пізніше ніж за один місяць.

6. Заключні положення

6.1. Будь-які зміни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться 
тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною.

6.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування 
положень цього Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом коне 
ультацій та досягнення взаємної згоди.

6.3. Усі суперечки між Сторонами, що випливають із дії 
цього Меморандуму,вирішуються шляхом переговорів відповідно до чи 
н-ного законодавства України.
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6.4. Цей Меморандум складений у двох примірниках, по одному для 
кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

6.5. Взаємодія Сторін та співробітництво в реалізації заходів за проектом 
відбуватиметься шляхом використання наявних можливостей, ресурсів та 
обов’язків визначених цим Меморандумом.
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