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Мiнiстерство оборони УкраТни (далi — Мiноборони) в особi Мiнiстра
обороци УкраТни генерала армiУ УкраТни Полторака С.Т., який дiс на пiдставi
Положения про Мiнiстерство оборони УкраУни, затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 26.11.2014 року К 671 (у редакцiУ постанови
Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни вiд 19 жовтня 2016 р. М 730), з однiсТ сторони, та

Координацiйний центр з надання правовоТ допомоги (далi —

Координацiйний центр) в особi виконуючого обов’язки директора
Бонюка О.П., який дiс на пiдставi Положения про Координацiйний центр з
надання правовоТ допомоги, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
УкраУни вiд 06.06.20 12 року }ё. 504, далi — Сторони, уюiшiи цей Меморандум
про наетупне:

1. Предмет Меморандуму
1.1. Предметом цього Меморандуму с спiвпраця Сторiн у сферi

забезпечення гарантiй державного захисту конституцiйних прав, свобод та
законних iнтересiв вiйськовослужбовцiв Эбройних Сил УкраТни, членiв Ух
сiмей в частинi доступу до безоплатноТ правовоТ допомоги.

2. Мета та загальнi положення
2.1. Метою цього Меморандуму с створення сприятливих умов для

забезпечення надання вiйськовослужбовцям Эбройних Сил УкраТни, членам
Ух сiмей безоплатно! правовоТ допомоги, сприяння захисчу Ух прав шляхом
ншiагодження спiвпрацi мiж Сторонами.

2.2. Цей Меморандум с документом, на пiдставi якого Сторони мають
здiйснювати координацiю своУх дiй для досягнення мети, встановленоТ цим

Меморандумом.
2.3. 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.

2.4. 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.
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З. Основнi напрями спiвпрацi
3.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються

про спiвпрацю за такими напрямками:
3.1.1. налагодження взасмодiУ мiж представниками центрiв з надання

безоплатноУ вторинноТ правовоТ допомоги та командуванням вiйськових
частин Эбройних Сил УкраУни з метою вжитгя заходiв для забезпечення
захисту прав вiйськовослужбовцiв Эбройних Сил УкраУни, членiв Ух сiмей, у
тому числi права на безоплатну правову допомогу, вiдповiдно до Закону
УкраУни <(Про безоплатну правову допомогу»;

3.1.2. вжипя заходiв для органiзацiУ та забезпечення роботи
дистанцiйних пунктiв доступу до безоплатноУ правовоТ допомоги у
примiщеннях вiйськових частин Эбройних Сил УкраТни на умовах,
передбачених законодавством;

3.1.3. проведення спiльних заходiв, спрямованих на пiдвищення рiвня
правовоУ поiнформованостi вiйськовослужбовцiв Эбройних Сил УкраУни
шляхом органiзацiУ робочих зустрiчей, семiнарiв, круглих столiв тощо;

3.1.4. розроблення та розповсюдження iнформацiйних матерiалiв
(плакатiв, буклетiв) шодо прав та соцiальних гарантiй вiйськовослужбовцiв
Эбройних Сил УкраУни, членiв Ух сiмей, у тому числi права на безоплатну
правову допомогу в кримiнальних справах;

3.1.5. проведения спiльних комунiкативних заходiв як на рiвнi
Координацiйного центру та Мiноборони, так i на рiвнi центрiв з надання
безоплатноУ вторинноУ правовоУ допомоги та вiйськових частин Эбройних
Сил УкраУни;

3.1.6. обмiн успiшними практиками щодо захисту прав
вiйськовослужбовщв Эбройних Сил УкраУни та членiв Ух сiмей, а також Ух
практичного застосування;

3.1.7. iншi узгодженi напрямки спiвпрацi.

4. Органiзацiя спiвпрацi
4.1. 3 метою реалiзацiУ цього Меморандуму Сторони в межах наявних

ресурсiв:

4.1.1. визначають уповноважених осiб для проведення консультацiй i
розроблення пропозицiй щодо спiльноУ реалiзацiУ завдань та заходiв,
визначених цим Меморандумом;

4.1.2. проводять спiльнi заходи (робочi зустрiчi, наради,
вiдеоконференцiТ в онлайн режимi тощо) для обговорення питань, пов’язаних
iз реалiзацiсю заходiв у рамках спiвробiтництва;

4.1.3. розробляють та затверджують плани проведення спiльних дiй;
4.1.4. здiйснюють обмiн вiдповiдною iнформацiсю з iнiцiативи або за

запитом однiеУ зi Сторiн;
4.1.5. готують методичнi рекомендадiУ та iншi iнформацийнi матерiали,

необхiднi для спiльноУ роботи;
4.1.6. органiзовують та проводять спiльнi навчальнi заходи;
4.1.7. беруть на себе зобов’язання зберiгати конфiденцiйнiсть

персональноТ iнформацiТ, що стала вiдома у зв’язк-ч з реалiзацiсю
Меморандуму, вiдповiдно до вимог законодавства;



4.18. здiйснюють будь-якi iншi форми спiвпрацi, що попередньо
узгодженi Сторонами та задекларованi вiдповiдним чином.

5. Строк дi Меморандуму
5.1. Цей Меморандум набирас чинностi з дня, наступного за днем його

пiдписання Сторонами.
5.2. Меморандум укладасться строком на один рiк. дiя Меморандуму

автоматично продовжусться на наступний однорiчний строк, якщо жодна зi
Сторiн письмово не повiдомить iншу Сторону про свiй намiр припинити його
дiю.

5.3. Цей Меморандум може бути достроково припинений за
письмовою згодою Сторiн.

5.4. Кожна iз Сторiн мае право припинити дiю Меморандуму в
односторонньому порядку, повiдомивши про це iншу Сторону письмово за
14 календарних днiв.

55• У разi припинення ди цього Меморандуму заходи, якi було
розпочато на пiдставi Меморандуму i не завершено протягом строку його дй,
продовжуються i завершуються згiдно з умовами, що були ранiше погодженi
Сторонами, за винятком випадку коли завершити цi заходи неможливо.

б. Тншi положения
6.1. Будь-якi змiни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться за

письмовою згодою Сторiн i стають його невiд’емною частиною.
6.2. Будь-якi спiрнi питания щодо тлумачення або застосування

положень цього Меморандуму вирiшуються Сторонами шляхом проведення
консультацiй та досягненням взаемноТ згоди.

6.3. Цей Меморандум не створюс юридичних осiб, не е договором
(угодою) про спiльну дiяльнiсть у розумiннi Цивiльного кодексу УкраТни та
Господарського кодексу УкраТни, а також не передбачас виникнення
ф iнансових зобов’язань мiж Сторонами.

6.4. Цей Меморандум укладений у двох примiрниках по одному
примiрнику кожнiй зi Сторiн, що мають однакову юридичну силу.
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