МЕМОРАНДУМ ПРО СПIВПРАЦЮ
мiж державною службою зайнятостi (Центральним апаратом) та
Координацiйним центром з надання правовоТ допомоги
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державна служба зайнятостi УкраТни (Центральний апарат) в особi
заступника Голови державноТ служби зайнятостi УкраТни (Центрального
апарату) Кранченка Сергiя Сергiйовича, який дiс на пiдставi Положення про
державну службу зайнятостi, затвердженого наказом Мiнiстерства соцiальноТ
полiтики УкраТни вiд 20 сiчня 2015 року М 41, та
Координацiйний центр з надання правовоТ допомоги в особi директора
Вишневського Андрiя Володимировича, який дiс на пiдставi Положення про
Координацiйний центр з надання правовоТ допомоги, затвердженого
постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни вiд б червня 2012 року М 504, далi
Сторони,
керуючись Загальною декларацiсю прав людини, Мiжнародним пактом
про громадянськi та полiтичнi права, Конвенцiсю про захист прав людини i
основоположних свобод, iншими мiжнародними договорами у сферi захисту
прав людини, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою УкраТни,
Конституцiсю УкраТни, законами УкраТни “Про безоплатну правову допомогу”,
“Про зайнятiсть населення”, “Про загальнообов’язкове державне соцiальне
сграхування на випадок безробiпя”, iншими нормативно-правовими актами,
спрямованими на реалiзацiю та захист конституцiйних прав i свобод людини i
громадянина,
усвiдомлюючи необхiднiсть забезиечення гарантiй державного захисту
конституцiйних прав, свобод та законних iнтересiв громадян, зокрема в сферi
зайнятостi населення та загальнообов’язкового державного соцiального
страхування на випадок безробiпя, захисту прав громадян на прадю та доступу
до безоплатноТ правовоТ допомоги,
бажаючii сприяти посднанню зусиль пiд час проведення спiльних та
скоординованих заходiв,
прагнучи забезпечити максимальну ефективнiсть здiйснюваних заходiв
при досягненнi спiльних цiлей,
—

домовилися про таке:
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Мета та загальнi положення
1.1. Метою цього Меморандуму с консолiдацiя зусиль Сторiн,
спрямованих на спiвпрацю в частинi формування сприятливого середовища та
забезпечення реалiзацiТ ефективнот державно? полiтики у сферi зайнятостi
населения та роэширення можливостей доступу до безоплатноТ правовоТ
допомоги для громадян, зокрема для осiб, якi звертаються до центрiв
зайнятостi.
1.2. Цей Меморандум слiд розглядати як основу для розроблення
подальших заходiв, спрямованих на розвиток взаемодiТ i спiвробiтництва Сторiн
у межах повноважень, визначених ним, Конституцiсю та законами УкраТни.
1.3. Цей Меморандум с документом, на пiдставi якого Сторони мають
здiйснювати координацiю своТх дiй для досягнення мети, встановленоТ ним
Меморандумом.
1.4. Сторони виражають готовнiсть до здiйснення взасмовигiдного
спiвробiтництва у визначених цим Меморандумом напрямах спiвпрацi.
1.5. Сторони дiють вiдповiдно до цъого Меморандуму, а також вiдповiдно
до iнших угод та/або договорiв, якi можуть бути укладенi мiж Сторонами.
1.6. Стороны мають намiр забезпечувати одна однiй всебiчну пiдтримку
для розвитку спiвробiтництва Сторiн згiдно з положениями цього Меморандуму
та iнформувати одна одну про заходи, спрямованi на його розвиток.

Напрями спiвпрацi
2.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються
про спiвпрацю за такими напрямами:
2.1.1. створення належних умов для забезпечення прав i свобод людини,
зокрема у сферi зайнятостi населения та соцiального захисту вiд безробiпя, а
також доступу до безоплатноТ правовоТ допомоги в частинi гарантiй держави
щодо захисту прав громадин на працю та вiд незаконного звiльнення;
2.1.2. вжипя заходiв для органiзацiТ та забезпечення роботи дистанцiйних
пунсгiв доступу до безоплатноТ правовоТ допомоги у примiщеннях органiв
держат-юТ служби зайнятостi на умовах, передбачених законодавством;

2.1.3. вироблення у вiдповiдностi до вимог законодавства спiльнта
механiзмiв спiвпрацi щодо обмiну iнформанiсю (вiдомостями) про осiб, якi
перебувають

на

облiку в

державнiй
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зайнятостi
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звертаються до дентрiв з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги з
метою пiдтвердження Тх належностi до суб’сюгiв права на безоплатну вторинну
правову допомогу;
2.1.4. органiзацiя спiльних заходiв, спрямованих на пiдвищення рiвня
правовоТ поiнформованостi працiвникiв державноТ служби зайнятостi та
працiвникiв системи надання безоплатноТ правовоТ допомоги шляхом
проведения конференцiй, семiнарiв, круглих столiв, зустрiчей та iнших заходiв;

з
2.1.5. органiзацiя спiльних заходiв, спрямованих на пiдвищення рiвня
правово? поiнформованостi громадян щодо захисту своТх прав, зокрема права на
безоплатну правову допомогу, соцiальний захист вiд безробiпя шляхом
проведения конференцiй, семiнарiв, круглих столiв, зустрiчей та iнших заходiв;
2.1.6. розроблення узгоджених пропозицiй щодо проеюгiв законiв та
iнших нормативно-правових аюгiв у сферах безоплатноУ правовоТ допомоги та
зайнятостi населення;
2.1.7. оперативне розмiщення iнформацiУ, змiст якоТ може становити
та
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2.1.8. поширення iнформацiТ про реалiзацiю державно? полiтики у сферi
зайнятостi населения, а також забезпечення права осiб на безоплатну правову
допомогу шляхом розмiщення вiдповiдноТ друкованоТ продукцiТ в примiщеннях
державноТ служби зайнятостi та центрах з надання безоплатноТ вторинноТ
правовоТ допомоги;
2.1.9. iншi узгодженi напрями спiвпрацi.

Органiзацiя епiвпрацi
3.1. 3 метою реап iзацiТ 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. проводять спiльнi заходи (робочi зустрiчi, наради, вiдеоконференцiТ
в он-лайн режимi тощо) для обговорення питань, пов’язаних iз реалiзацiсю
заходiв у рамках спiвпрацi;
3.1.3. розробляють та затверджують плани проведення спiльних дiй;
iнформування
спрямованi
на
заходи,
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3.1.4. вживають
громадськостi про спiвпрацю Сторiн у рамках Меморандуму;
3.1.5. здiйснюють обмiн вiдповiдною iнформацiсю з iнiцiативи або за
запитом однiсТ зi Сторiн;
3.1.6. готують методичнi рекомендацiТ та iншi iнформацiйнi матерiали,
необхiднi для спiльноТ роботи;
3.1.7. органiзовують та проводять спiльнi навчальнi заходи;
3.1.8. беруть на себе зобов’язання зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiТ
та не розголошувати персональнi данi, що стали вiдомими у зв’язку з
реалiзацiсю Меморандуму, вiдповiдно до вимог законодавства;
3.1.9. застосовують будь-якi iншi форми спiвпрацi, що попередньо

узгодженi Сторонами.
Спiвробiтництво з

iншимн установами та органiзацiями

4.1. для досягнення мети цього Меморандуму Сторони можуть за
взасмною згодою запрошувати до спiвробiтництва, в рамках узгоджених
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напрямiв, iншi установи та органiзацiУ незалежно вiд форм власностi, фiзичних
осiб, громадськi органiзацiТ, створювати з ними тимчасовi робочi групи.
Строк ди Меморандуму
5.1. Цей Меморандум набирас чинностi з дня, наступного за днем його
пiдписання Сторонами.
5.2. Меморандум уютадасться строком на три роки. дiя Меморандуму
автоматично продовжусться на насiупний трирiчний строк, якщо жодна зi
Сторiн письмово не повiдомить iншу Сторону про свiй намiр припинити його
дiю.
53• У разi припинення дiТ цього Меморандуму заходи, якi було роэпочато
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.
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 положены
цього Меморандуму вирiшуються Сторонами шляхом проведення консультацiй
та досягненням взасмноУ згоди.
2016 року украТнською мовою у двох
Вчинено у м. Кисвi Оч’. 99,
примфниках (по одному примiрнику кожнiй зi Сторiн, кожен з яких мас
однакову юридичну
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