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26 жовтня 2018 р. 

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 

між  

Національною асоціацією адвокатів України,  

Координаційним центром з надання правової допомоги,  

Українською фундацією правової допомоги,  

Українською Гельсінською спілкою з прав людини, 

Харківською правозахисною групою 

 

щодо посилення експертного потенціалу у сфері доступу вразливих 

категорій населення до правосуддя у кримінальному провадженні 

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», «Про безоплатну правову допомогу», Положенням про 

Координаційний центр з надання правової допомоги 

відзначаючи провідну роль адвокатури у реалізації конституційного права на 

правову допомогу 

зважаючи на важливість забезпечення належного здійснення адвокатської 

діяльності та дотримання її гарантій, захисту професійних прав адвокатів і 

забезпечення їх високого професійного рівня 

беручи до уваги закріплені міжнародними актами та національним 

законодавством принципи верховенства права, законності, незалежності 

адвокатської діяльності, конфіденційності, уникнення конфлікту інтересів, 

пріоритету інтересів клієнта, компетентності та добросовісності у виконанні 

адвокатом своїх професійних обов’язків 

усвідомлюючи необхідність забезпечення надання ефективної та 

кваліфікованої правової допомоги вразливим категоріям населення 

Харківська 
правозахисна група 
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Національна асоціація адвокатів України, Координаційний центр з надання 

правової допомоги, Українська фундація правової допомоги, Українська 

Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група (далі – 

Сторони) досягли взаєморозуміння щодо такого: 

 

1. Мета та загальні положення 

1.1. Цей Меморандум укладений з метою налагодження взаємодії Сторін з 

питань посилення експертного потенціалу у сфері доступу вразливих категорій 

населення до правосуддя у кримінальному провадженні. 

1.2. Сторони мають намір надавати взаємну всебічну підтримку задля розвитку 

співпраці згідно з положеннями цього Меморандуму та інформувати одна одну 

про заходи, спрямовані на його реалізацію.  

 

2. Напрями та організація взаємодії 

2.1. Задля забезпечення ефективної взаємодії з реалізації мети цього 

Меморандуму Сторони дійшли згоди щодо необхідності створення Комісії з 

експертно-правового аналізу (далі – Комісія).  

2.2. Комісією здійснюється розробка та затвердження механізмів 

забезпечення  якості безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному 

провадженні, забезпечується координація Сторін щодо посилення експертного 

потенціалу у сфері доступу вразливих категорій населення до правосуддя у 

кримінальному провадженні. Комісія діє на постійній основі, здійснює свою 

роботу на підставі цього Меморандуму та власного Регламенту, що 

затверджується Комісією. 

2.3. Комісія формується на основі принципу рівного представництва Cторін і 

складається з: 

- трьох представників Національної асоціації адвокатів України; 

- трьох представників Координаційного центру з надання правової 

допомоги; 

- трьох представників організацій громадянського суспільства, а саме, по 

одному від: Української фундації правової допомоги, Української 

Гельсінської спілки з прав людини та Харківської правозахисної групи. 

2.4. Представники Сторін, яких делеговано до складу Комісії, беруть участь в 

роботі Комісії в особистій якості. Будь-яка із Сторін може звернутися до Комісії 

з заявою про припинення повноважень члена Комісії. Рішення про припинення 

повноважень такого члена Комісії може бути прийнято виключно Комісією під 

час засідання. У разі задоволення заяви Сторони і припинення повноважень 
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члена Комісії, така сторона пропонує нову кандидатуру представника, рішення 

щодо членства якого в Комісії може бути прийнято виключно Комісією під час 

її засідань. 

2.5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу 

на місяць. Дату, час і місце проведення першого засідання Комісії визначають 

Сторони, надалі – Комісія своїм рішенням. 

2.6. Засідання Комісії вважається правомочним у разі участі в ньому не менш 

як семи її членів. 

2.7. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не 

менше семи її членів. 

2.8. Під час засідання Комісії ведеться протокол засідання Комісії, який повинен 

містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, 

що розглядались на засіданні та прийняті Комісією рішення. 

2.9. Сторони за взаємною домовленістю здійснюють матеріально-технічне та 

організаційне забезпечення діяльності Комісії. 

 

3.  Прикінцеві положення 

3.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня, наступного за днем його 

підписання Сторонами. 

3.2. Меморандум укладено строком на три роки з 26.10.2018 р. 

3.3. Якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону не пізніше ніж 

за шість місяців до дня закінчення дії цього Меморандуму про намір припинити 

його дію, він вважатиметься таким, що продовжує свою дію на наступні п’ять 

років.  

3.4. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього 

Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягнення 

взаємної згоди. 

3.5. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато в 

межах Меморандуму і не завершено протягом строку його дії, продовжуються і 

завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за 

винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо. 

3.6. Зміни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною 

письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною. 

3.7. До цього Меморандуму додається Протокол із делегованими до роботи в 

Комісії представниками Сторін. 
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Підписи 

 

Від Національної асоціації адвокатів України 

____________________ 

Лідія Павлівна Ізовітова 
Голова Національної асоціації адвокатів України,  

Голова Ради адвокатів України 

 

 

Від Координаційного центру з надання 

правової допомоги 

____________________ 

Олексій Петрович Бонюк 
Директор Координаційного центру  

з надання правової допомоги 

 

Від Української Гельсінської спілки з прав людини 

____________________ 

Олександр Миколайович Павліченко 
Виконавчий директор  

Української Гельсінської спілки з прав людини 

 

 

Від Харківської правозахисної групи 

____________________ 

Євген Юхимович Захаров 
Директор Харківської правозахисної групи 

 

Від Української фундації правової допомоги 

____________________ 

Микола Олександрович Сіома 
Директор Української фундації правової допомоги 

 


