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Меморандум) укладасться мiж
Цей Меморандум про спiвпрацю (далi
Громадеькою спiлкою «ВсеукраУнське об’сднання учаеникiв АТО «УКРАТНЦI
Сторона-1) в оеобi Голови правлiння Руденка Руслана
РАЗОМ!» (далi
Володимировича, який дiс на пiдставi Статуту, та Координацiйним центром з
надання правовоТ допомогв (далi Сторона-2) в особi директора Вишневського
Андрiя Володимировича, який дiс на пiдставi Положення про Координацiйний
центр з надання правовоТ допомоги, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
УкраУни вiд 06 червня 2012 року М2 504, (далi Сторони),
усвiдомлюючи необхiднiсть забезпечення гарантiй державного захисту
констиiуцiйних прав, свобод та законних iнтересiв громадян, якi, захищали
незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть УкраТни i брали
безпосередню участь в антитерористичнiй операцiТ, забезпеченнi П проведения,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичноТ операцiТ у перiод П
проведення (у тому числi здiйснювали волонтерську дiяльнiсть), членiв Тх сiмей,
iнших осiб, на яких поширюсться дiя Закону УкраТни «Про статус ветеранiв вiйни,
гарантiТ Iх соцiального захисту>, а також осiб, якi постраждали пiд час проведения
антитерористичноТ операцiТ, в частинi забезпечення та реалiзацiТТх права на
безоплатну правову допомогу,
бажаючи сприяти посднанню зусиль пiд час проведения спiльних та
скоординованих заходiв,
прагнучи забезпечити максимальну ефективнiсть здiйснюваних заходiв при
досягненнi спiльних цiлей,
домовилися про таке:
—

—

—

—

1. Мета та загальнi положения
1.1. Метою цього Меморандуму с консолiдацiя зусиль Сторiн, спрямованих на
спiвпрацю в частинi забезпечення прав та соцiальних гарантiй, передбачених
законодавством УкраТни, осiб, якi захищаючи незалежнiсть, суверенiтет та
територiальну цiлiснiсть УкраУни, брали участь в бойових дiях пiд час проведения
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антитерористичноТ операцiТ, добровiльно забезпечували (або добровiльно
залучалися до забезпечення) проведения антитерористичноУ операцiУ (у тому числi
здiйснювали волонтерську дiяльнiсть) безпосередньо в районах та у перiод П
проведення (далi
учасники АТО), членiв Ух сiмей, iнших осiб, на я::их
поширюсться дiя Закону УкраУни ((Про статус ветеранiв вiйни, гарантiУ Ух
соцiального захисту», а також осiб, якi постраждали пiд час проведення
антитерористичноУ операцй.
1.2. Цей Меморандум слiд розглядати як основу для розроблення подальших
заходiв, спрямованих на розвиток взасмодiУ i спiвробiтництва Сторiн у межах
повноважень, визначених Конституцiсю та законами УкраУни.
1.3. Цей Меморандум с документом, на пiдставi якого Сторони мають
здiйснювати координацiю своУх дiй для досягнення мети, встановленоУ цим
Меморандумом.
1.4. Сторони
виражають готовнiсть до здiйснення
взасмовигiднпго
спiвробiтництва у визначених цим Меморандумом напрямах спiвпрацi.
1.5. Сторони дiють вiдповiдно до цього Меморандуму, а також вiдповiдно до
—

iнших угод та]або договорiв, якi можуть бути укладенi мiж Сторонами.

1.6. Сторони мають намiр забезпечу2ати одна однiй всебiчну пiдтримку для
розвитку спiвробiтництва Сторiн згiдно з положениями цього Меморандуму та

iнформувати одна одну про заходи, спрямованi на його розвиток.

2. Напрями спiвпрацi
2.1. Задля досягнення мети цъого Меморандуму Сторони домовляються про
спiвпрацю за такими напрямами:
2.1.1. створення належних умов для забезпечення прав та соцiальних гарантiй
учасникiв АТО, членiв Ух сiмей, iнших осiб, на яких поширюсться дiя Закону
УкраУни (<Про статус ветеранiв вiйни, гарантiУ Ух соцiального захисiу», а також осiб,
якi постраждали пiд час проведения антитерористичноУ операцiУ;
2.1.2. здiйснення монiторингу та аналiзу iснуючих проблем соцiальноУ та
правовоУ захищеностi учасникiв АТО, членiв Ух сiмей, iнших осiб, на яких
поширюсться дiя Закону УкраУни «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiУ Ух
соцiального

захисту»,

а

також

осiб,

якi

постраждали

пiд

час

проведения

антитерористичноУ операцiУ з метою удосконалення дiючих та розроблення нових
механiзмiв забезпечення захисiу прав таких осiб;
2.1.3. органiзацiя спiльних заходiв, спрямованих на пiдвищення рiвня правовоУ
поiнформованостi учасникiв АТО, членiв Ух сiмей, iнших осiб, на яких
поширюсться дiя Закону УкраУни «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiУ Ух
соцiального

захисту)>,

а

також

осiб,

якi

постраждали

пiд

час

проведения

антитерорнстичноУ операцiУ, шляхом проведения конференцiй, сем iнарiв, круглих
столiв, зустрiчей та iнших заходiв;
2.1.4. розроблення та роэповсюдження iнформацiйних матерiалiв щодо прав та

соцiальних гарантiй, передбачених законодавством УкраУни для учасникiв АТО,
членiв Ух сiмей, iнших осiб, на яких поширюсться дiя Закону УкраУни «Про статус
ветеранiв вiйни, гарантiТ Ух соцiального захисiу», а також осiб, якi постраждал

час проведения антитерористичноТ операцiУ;

.iiд

з
2.1.5. розмiщення iнформацiУ, змiст якоТ може становити спiльний iнтерес на
веб-сайтах Сторiн;
2.1.6. поширення iнформацiУ про права учасникiв АТО, членiв Ух сiмей, iнших
осiб, на яких поширюсться дiя Закону УкраУни (<Про статус ветеранiв вiйни, гарантiУ
Ух соцiального захисту» на безоплатву првову допомогу шляхом роэповсюдження
вiдповiдноУ друкованоУ продукцiУ через територiальнi осередки та партнерiв
Сторони-1 та центри з надання безоплатноУ вторинноУ правовоТ допомоги;
2.1.7. iншi узгодженi напрями спiвпрацi.

3. Органiзацiя спiвпрацi
3.1. для досягнення визначеноТ у Меморандумi мети координацiя дiялъностi
Сторiн буде здiйснюватись шляхом:
3.1.1. визначення контаюгних осiб для проведення консультацiй i розроблення
пропозицiй щодо спiльноУ реалiзацiУ завдань та заходiв, визначених цим
Меморандумом;
3.1.2. забезпечення органiзацiУ надання безоплатноТ правовоТ допомоги
учасникам АТО, членам Ух сiмей, iншим особам, на яких поширюсться дiя Закону
УкраУни «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiУ Ух соцiального захисту», а також
особам, якi постраждали пiд час проведення антитерористичноУ операцiУ;
3.1.3. напрацювання спiльних пропозицiй щодо внесення змiн до
законодавства УкраУни з питань соцiального та правового захисту учасникiв АТО,
членiв Ух сiмей, iнших осiб, на яких поширюсться дiя Закону УкраУни «Про статус
ветеранiв вiйни, гарантiУ Ух соцiального захисту», а також осiб, якi постраждали пiд
час проведення антитерористичноУ операцiУ;
3.1.4. проведення заходiв щодо посилення участi громадськостi у формуваннi
та реалiзацiУ державноУ полiтики у сферi захисту прав та соцiальних гарантiй,
передбачених законодавством УкраУни учасникiв АТО, членiв Ух сiмей, iнших осiб,
на яких поширюсться дiя Закону УкраУни <(Про статус ветеранiв вiйни, гарантiУ Ух
соцiального захисту», а також осiб, якi постраждали пiд час проведения
антитерористичноУ операцiУ;
3.1.5. сприяння впровадженню громадських iнiцiатив, направлених на
налагодження конструюгивного дiалогу мiж учасниками АТО, членами Ух сiмей,
iншими особами, на яких поширюсться дiя Закону УкраУни «Про статус ветеранiв
вiйни, гарантiУ Ух соцiального захисту», а також осiб, якi постраждали пiд час
проведення антитерористичноУ операцiУ з органами державноУ влади та органами
мiсцевого самоврядування;
3.1.6. проведения спiльних заходiв фобочих зустрiчей, нарад, вiдео
конференцiй тощо) для обговорення питань, пов’язаних iз реалiзацiсю заходiв у
рамках спiвробiтництва;
3.1.7. здiйснення обмiну/використання iнформацiУ про плани дiяльн.стi
Сторiн, проекти i програми, що розробленi та]або реалiзуються ними на вiдповiднiй
територiУ Укратни, заходи, якi необхiдно провести, з метою утворення сдиного
iнформацiйного поля;
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3.1.8.

iнформування про проведенi спiльнi заходи та спiльнi iнiцiативи у
рамках виконання цього Меморандуму у засобах масово? iнформацiТ, на веб
ресурсах Сторiн тощо;
3.1.9. здiйснення будь-яких iнших форм спiвпрацi, що попередньо узгодженi
Сторонами.
3.2. для досягнення мети, встановленоТ цим Меморандумом:
3.2.1. Сторона-1 забезпечус iнформування учасникiв АТО, членiв Тх сiмей,
iнших осiб, на яких поширюсться дiя Закону УкраТни «Про статус ветеранiв вiйни,
гарантiТ Тх соцiального захисту», а також осiб, якi постраждали пiд час проведення
антитерористичноТ операцiУ, про порядок реалiзацiУ ними права на безоплатну
правову допомогу, визначений Законом УкраТни «Про безоплатну правову
допомогу» через iнформацiйнi ресурси Сторони-2;
3.2.2. Сторона-2 забезпечус органiзацiю надання центрами з надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги учасникам АТО, членам Тх сiмей, iншим
особам, на яких поширюсться дiя Закону УкраТни «Про статус ветеранiв вiйни,
гарантiУТх соцiального захисту», а також особам, що постраждали пiд час
проведения антитерористичноТ операцiТ, безоплатноТ правовоТ допомоги вiдповiдно
до Закону УкраТни «Про безоплатну правову допомогу», у тому числi з питань,
пов’язаних з й’ соцiальним захистом, iнформування про дiяльнiсть Сторони-1 через
своУ iнформацiйнi ресурси.
3.3. Кожна зi Сторiн цього Меморандуму зобов’язусться довести його змiст до
своТх струюгурних та ыидокремлених (регiональних, мiсцевих) пiдроздiлiв для
найбiльш швидкого та ефеюгивного досягнення мети спiвробiтництва Сторiн, в
тому числi розмiщус на своему веб-сайтi iнформацiю про iншу Сторону як
партнера, зокрема логотип Сторони з посиланням на й веб-сайт.
3.4. При реалiзацiТ цього Меморандуму кожна iз Сторiн надас одна однiй
право поширювати iнформацiю про своУ партнерськi вiдносини i загальнодоступну
iнформацiю про iншу Сторону при роботi з iншими партнерами, у засобах масовоТ
iнформацiТ, на веб-ресурсах, вiдповiднiй друкованiй чи рекламнiй продукцiТ тощо.
3.5. Сторони беруть на себе зобов’язання зберiгати конфiденцiйнiсть
персональноТ iнформацiТ, що стала вiдома у зв’язку з реалiзацiсю Меморандуму,
вiдповiдно до вимог законодавства.

4. Строк дiТ Меморандуму
4.1. Цей Меморандум набирас чинностi з дня, насiупного за днем його
пiдписання Сторонами.
4.2. Меморандум укладасться строком на три роки. дiя Меморандуму
автоматично продовжусться на наступний трирiчний строк, якщо жодна зi Сторiн
письмово не повiдомить iншу Сторону про свiй намiр припинити його дiю.
43• у разi припинення дiУ цього Меморандуму заходи, якi було розпочато на
пiдставi Меморандуму i не завершено протягом строку його дiТ, продовжуються i
завершуються згiдно з умовами, що були ранiше погодженi Сторонами, за винятком
випадкiв, коли завершити цi заходи неможливо.
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5. Iншиположення
5.1. Будь-якi змiни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться за
письмовою згодою Сторiн i стають його невiд’смною частиною.
5.2. Будь-якi спiрнi питання щодо тлумачення або застосування положень
цього Меморандуму вирiшуються Сторонами шляхом проведения консультацiй та
досягненням взасмноТ эгоди.
Вчинено у м. Кисвi 20 грудня 2016 року украТнською мовою у двох
примiрниках (по одному примiрнику кожнiй зi Сторiн, кожен з яких мае однакову
юридичну силу).

Громадська спiлка
<ВссукраУнське об’сднання
учасникiв АТО «УКРАIНЦ1-РАЗОМЬ>

Коордпнацiйнiiй центр
з наданнялргйЪов6?
-
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