
Меморандум про співпрацю
між Координаційним центром з надання правової допомоги, 

Міжнародним фондом «Відродження» 
та Українською Фундацією правової допомоги

11 жовтня 2012 року м. Хмельницький

Координаційний центр з надання правової допомоги, Міжнародний 
фонд «Відродження», Українська фундація правової допомоги,

усвідомлюючи важливість постійної ефективної взаємодії влади і 
громадськості,

визнаючи необхідність реалізації права на безоплатну правову 
допомогу як необхідної складової забезпечення доступу до правосуддя,

вітаючи початок роботи першого в Україні Хмельницького 
обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
утвореного на базі досвіду функціонування Офісу громадського захисту, 
який працював за підтримки , Міжнародного фонду «Відродження» 
протягом п’яти років,

сподіваючись, що напрацьований протягом п’яти років досвід та 
кращі практики будуть активно використовуватися новоствореним 
Центром,

високо цінуючи зусилля Міжнародного фонду «Відродження» та 
Української фундації правової допомоги, спрямовані на створення 
ефективної доступної системи надання безоплатної правової допомоги в 
Україні,

усвідомлюючи, що створення та робота пілотних офісів 
громадського захисту стали стимулом для розроблення та впровадження 
нових підходів до законодавчого врегулювання суспільних відносин у цій 
сфері, а набутий практичний досвід -  цінним напрацюванням, який 
дозволив обрати оптимальну модель надання безоплатної правової 
допомоги,

уклали цей меморандум про наступне:

1. Зі створенням загальнонаціональної системи безоплатної 
правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну 
правову допомогу” Міжнародний фонд “Відродження”, Координаційний 
центр з надання правової допомоги та Українська Фундація правової 
допомоги мають намір:
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1.1. Надалі просувати використання кращих практик надання 
безоплатної правової допомоги;

1.2. Сприяти міжнародному співробітництву заради обміну 
досвідом функціонування систем безоплатної правової допомоги;

1.3. Продовжу вати співпрацю заради передачі досвіду пілотних 
офісів громадського захисту

1.4.Проводити спільне навчання адвокатів, які залучені до системи 
та адміністративного персоналу центрів;

1.5. Забезпечувати моніторинг якості безоплатної правової 
допомоги, яка надається адвокатами у межах системи;

1.6. Здійснювати оцінку ефективності діючої системи надання 
безоплатної правової допомоги;

1.7.Проводити право просвітницьку роботу задля поширення серед 
людей інформації про механізми отримання безоплатної правової 
допомоги;

1.8. Спільно працювати над виробленням підходів до надання 
безоплатної правової допомоги у цивільних і адміністративних справах;

1.9. Розробляти підходи щодо вдосконалення законодавчого 
регулювання надання безоплатної правової допомоги.

2. Цей Меморандум є відкритим до приєднання всеукраїнських 
громадських організацій адвокатів, адвокатських об’єднань та бюро, які 
бажають зробити свій внесок у розвиток системи безоплатної правової 
допомоги в Україні.
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