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Громадська органiзацiя «КРI4i1ЗО5» (далi ГО «КРРВ’45О») в особi
Голови Правлiння
Тамiли ТашевоУ, яка дiс на пiдставi Статуту, та
Координацiйний центр з надання правовоТ допомоги (далi Координацiйний
центр) в особi директора
Андрiя Вишневського, який дiс на пiдставi
Положения про Координацiйний центр з надання правовоТ допомоги,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни вiд 06 черьня 2012
року М 504, (далi Сторони),
усвiдомлюючи необхiднiсть забезпечення конституцiйних прав,
свобод та законних iнтересiв внутрiшньо перемiщених осiб в частинi доступу
до безоплатноТ правовоУ допомоги;
керуючись Конституцiсю УкраТни, Загальною декларацiсю прав
людини, Мiжнародним пактом про громадянськi та полiтичнi права,
Конвенцiсю про захист прав людини i основоположних свобод, iншими
мiжнародними договорами, згода на обовiязковiсть яких надана Верховною
Радою УкраТни, законами УкраТни «Про безоплатну правову допомогу» та
«Про забсэпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб», iншими
нормативно-правовими актами, спрямованими на реалiзацiю та захист
конституцiйних прав i свобод людини i громадянина;
прагнучи забезпечити максимальну ефективнiсть здiйснюваних
заходiв при досягненнi спiльних цiлей;
бажаючи сприяти посднанню зусиль пiд час проведения спiльних та
скоординованих заходiв
—

—

—

—

—

домовилися про таке:
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Стапя 1. Мета та загальнi положения
1.1. Метою цього Меморандуму с створення зручних i сприятливих
умов для забезпечення надання внутрiшньо перемiщеним особам безоплатноТ
правовоТ допомоги, сприяння захисту Ух прав шляхом налагодження
спiвпрацi мiж Сторонами.
1.2. Цей Меморандум слiд розглядати як основу для розроблення
заходiв, спрямованих на розвиток взасмодiТ та спiвробiтництва Сторiн у
межах повноважень, визначених Конституцiсю та законами УкраТни.
1.3. Цей Меморандум с документом, на пiдставi якого Сторони мають
здiйснювати координацiю своУх дiй для досягнення мети, встановленоТ цим
Меморандумом.
1.4. Сторони виражають готовнiсть до здiйснення взасмовигiдного
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 забезпечувати одна однiй всебiчну пiдтримку
для розвитку спiвробiтництва згiдно з положеннями цього Меморандуму та
iнформувати одна одну про заходи, спрямованi на його розвиток.
1.7. у процесi досягнення спiльних цiлей Сторони будуватимуть своУ
взасмовiдносини на засадах рiвностi, чесного партнерства та створення
режиму максимального сприяння та забезпечення вiдкритостi й прозоростi у
своУй дiяльностi.

Стапя 2. Напрями спiвпрацi
2.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються
про спiвпрацю за такими напрямами:
2.1.1. створення належних умов для забезпечення права внутрiшньо
перемiщених осiб на отримання безоплатноТ правово? допомоги;
2.1.2. вироблення спiльних механiзмiв спiвпрацi щодо обмiну
iнформацiсю (вiдомостями) про осiб, у тому числi внутрiшньо перемiщених,
що звертаються за безоплатною правовою допомогою до ГО «КР}IК4СОС» та
центрiв з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги;
2.1.3. органiзацiя спiльних заходiв, спрямованих на пiдвищенвя рiвня
правовоТ поiнформованостi внутрiшньо перемiщених осiб щодо захисту своУх
прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу, шляхом проведення
семiнарiв, круглих столiв, зустрiчей та iнших заходiв;
2.1.4. здiйснення монiторингу та аналiзу iснуючих проблем соцiальноТ
та правовоТ захищеностi внутрiшньо перемiщених осiб, членiв Ух сiмей з
метою удосконалення дiючих та розроблення нових механiзмiв забезпечення
захисту прав таких осiб;

з
2.1.5. розроблення iнформацiйних матерiалiв, проектiв актiв у сферi
захисту прав внутрiшньо перемiщених осiб та надання безоплатноТ правовоТ
допомоги, обмiн вiдповiдними матерiалами;
2.1.6. оперативне розмiщення iнформацiТ, змiст якоТ може становити
спiльний iнтерее на веб-ресурсах Сторiн;
2.1.7. поширення iнформацiйних матерiалiв про систему надання
безоплатноТ правовоТ допомоги та захисту прав внутрiшньо перемiщених осiб
усiма доступними Сторонам засобами, зокрема шляхом розповсюдження
вiдповiдноТ друковано? продукцiТ через партнерiв та центри з надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги;
2.1.8. iншi узгодженi напрями спiвпрацi.

Стапя З. Органiзацiя спiвпрацi
3.1. 3 метою реалiзацiТ цього Меморандуму Сторони в межах наявних
ресурсiв:
3.1.1. визначають контаюгних осiб для проведення консультацiй i
розроблення пропозицiй щодо спiльноТ реалiзацiТ завдань та заходiв,
визначених цим Меморандумом;
3.1.2. проводить спiльнi заходи (робочi зустрiчi, наради, вiдео
конференцiТ в он-лайн режимi тощо) для обговорення питань, пов’язаних iз
реалiзацiсю заходiв у рамках спiвробiтництва;
3.1.3. напрацьовують спiльнi пропозицiТ щодо внесення змiн до
законодавства з питань соцiального та правового захисту внутрiшньо
перемiщених осiб та членiв Тх сiмей;
3.1.4. розробляють та затверджують плани проведения спiльних дiй;
3.1.5. вживають спiльнi заходи, спрямованi на iнформування
громадськостi про спiвпрацю Сторiн у рамках Меморандуму;
3.1.6. здiйснюють обмiн вiдповiдною iнформацiсю з iнiцiативи або за
запитом однiсТ зi Сторiн;
3.1.7. готують методичнi рекомендацй та iншi iнформацiйнi матерiали,
необхiднi для спiльноТ роботи;
3.1.8. органiзовують та проводять спiльнi навчальнi заходи;
3.1.9. беруть на себе зобов’язання зберiгати конфiденцiйнiсть
персональноТ iнформацiТ, що стала вiдома у зв’язку з реалiзацiсю положень
цього Меморандуму, вiдповiдно до вимог законодавства;
3.1.10. здiйснюють будь-якi iншi форми спiвпрацi, що попередньо
узгодженi Сторонами.
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Стапя 4. Спiвробiтництво з iншими установами та органiзацiями
4.1. для досягненвя мети цього Меморандуму Сторони можуть за
взаемною згодою запрошувати до спiвробiтництва в рамках узгоджених
напрямiв iншi установи та органiзацiТ незалежно вiд форм власностi,
фiзичних осiб, громадськi органiзацй, етворювати з ними тимчасовi робочi
групи.
Стапя 5. Строк дiУ Меморандуму
5.1. Цей Меморандум набирас чинностi з дня, наступного за днем його
пiдписання Сторонами.
5.2. Меморандум уюiадасться 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.
5•3• у разi припинення ди цього Меморандуму заходи, якi було
роэпочато на пiдставi Меморандуму i не завершено протягом строку його дiУ,
продовжуються i завершуються згiдно з умовами, що були ранiше погодженi
Сторонами, за винятком випадкiв, коли завершити цi заходи неможливо.
Стапя б. iншi положения
6.1. Будь-якi змiни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться за
письмовою згодою Сторiн i стають його невiд’смною частиною.
6.2. Будь-якi спiрнi питання щодо тлумачення або застосування
положень цього Меморандуму вирiшуються Сторонами шляхом проведення
консультацiй та досягненням взасмноТ згоди.
4е1тТ?отО 2017 року украТнською мовою у
Вчинено у м. Кисвi
двох примiрниках (по одному примiрнику кожнiй зi Сторiн, кожен з яких мае
однакову юридичну силу).
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