
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ  

між Радою адвокатів Хмельницької області, Апеляційним судом Хмельницької області та  

Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України  

в Хмельницькій області. 

м. Хмельницький                                            «___» __________ 2015 року 

 

 Рада адвокатів Хмельницької області, в особі Голови Ради Вагіної Наталії 

Андріївни, яка діє на підставі Положення про Раду адвокатів Хмельницької області, Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ( надалі –« Голова Ради»), 

Апеляційний суд Хмельницької області, в особі Голови Суду Ковтуна Віктора 

Панасовича, який діє на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» , (надалі – 

Голова суду),  

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 

Хмельницькій області, в особі начальника Приступи Івана Івановича , який діє на підставі 

статей 145, 146, 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів” та Положення “Про 

територіальні управління Державної судової адміністрації України”, затвердженого наказом 

Державної судової адміністрації України від 05.04.2011 р. № 82, (далі – Начальник 

управління),  далі разом – Сторони,  

керуючись Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про 

громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод, Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», іншими нормативно - правовими актами, 

спрямованими на реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, 

доступність правосуддя, 

виходячи із загального розуміння необхідності забезпечення гарантій державного 

захисту конституційних прав і свобод громадян, справедливості судової процедури, 

ефективної взаємодії органів адвокатського самоврядування та судової влади,гарантії 

адвокатської діяльності,  

прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів при 

досягненні спільних цілей домовилися про таке: 

 

Стаття 1. Мета і предмет Меморандуму 

 

1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих : 

- на недопущення порушень прав і свобод людини, зокрема права на кваліфіковану, 

професійну правову допомогу; 

- сприяння в здійсненні незалежної професійної діяльності адвокатами по  захисту, 

представництву та наданню всіх видів правової допомоги клієнту,гарантії адвокатської 

діяльності, створення сприятливих умов здійснення адвокатської діяльності адвокатами 

Хмельницької області, забезпечення комфортних, безпечних та гідних умов праці адвокатів у 

суді, налагодження професійних зв’язків між органами судової влади та адвокатурою 

Хмельниччини. 

1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін задля 

досягнення мети Меморандуму, які знаходять своє відображення в реалізації спільних 

заходів та проектів. 

Стаття 2. Напрями співпраці 

 

2.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю за 

такими напрямами: 

2.1.1. організація, проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших 

заходів,  розміщення друкованої продукції тощо; 



2.1.2. відкриття в приміщенні Апеляційного суду Хмельницької кабінету для роботи 

адвокатів, облаштування його необхідною комп’ютерною технікою, телефонним, факс та 

Інтернет зв’язком (за рахунок коштів органу адвокатського самоврядування та інших 

незалежних джерел фінансування); 

2.1.3. оперативне розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес, на веб 

–сайті Апеляційного суду Хмельницької області: http://kma.court.gov.ua/sud2290/  та Ради 

адвокатів Хмельницької області : http://kmrada-unba.org/  

2.1.4. інші узгоджені напрями співпраці ,спрямовані  на плідну взаємодію судової влади та 

адвокатури,; 

 

Стаття 3. Організація співпраці 

 

3.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів: 

3.1.1.  розробляють та затверджують плани спільних заходів, забезпечують їх ефективну 

реалізацію; 

3.1.3. беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність персональної інформації, що 

стала відома у зв’язку з реалізацією Меморандуму, зокрема відповідно до вимог 

законодавства України; 

3.1.5. беруть на себе зобов’язання утримуватись від дій, які можуть заподіяти моральну, 

економічну чи іншу шкоду іншій Стороні. 

 

Стаття 4. Прикінцеві положення 

 

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання та укладається строком на 

п’ять років. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний п’ятирічний  

термін, якщо жодна зі Сторін не пізніш як за три місяці до припинення дії Меморандуму 

письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 

4.2. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будь-який час, 

письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за три місяці. 

4.3. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на підставі 

Меморандуму і не завершено протягом терміну його дії, продовжуються і завершуються 

згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за винятком випадків, коли 

завершити ці заходи неможливо. 

4.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою 

згодою сторін і стають його невід’ємною частиною. 

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

Меморандуму вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом проведення консультацій 

та переговорів. 

Вчинено в місті Хмельницький  «___» _______ 2015 року українською мовою у трьох 

примірниках (по одному примірнику кожній зі Сторін), кожен з яких має однакову юридичну 

силу. 

 

                                                                                                          

 

____________________________                       ____________________________ 

В.П. Ковтун                                       Н.А. Вагіна 

Голова Апеляційного суду                                 Голова Ради адвокатів 

Хмельницької області                                         Хмельницької області 

 

                                   ___________________________                      

                                   І.І. Приступа  
                                    Начальник Територіального управління 

                                    Державної судової адміністрації 

                                    України в Хмельницькій  області 



 

 


