МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та
ГО «Бюро соціальних та політичних розробок»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі –
Уповноважений) в особі Денісової Людмили Леонтіївни, яка діє на підставі
статей 55, 101 Конституції України, Закону України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини»,
та Голова правління ГО «Бюро соціальних та політичних розробок»
Ростислав Дзундза, який діє на підставі Статуту, разом – Сторони,
керуючись Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про
захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права осіб з
інвалідністю, Європейською соціальною хартією та іншими міжнародними
договорами у сфері захисту прав людини, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, Конституцією України, законом України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», іншими
нормативно-правовими актами, спрямованими на реалізацію та захист
конституційних прав і свобод людини і громадянина,
беручи до уваги положення Національної стратегії у сфері прав людини,
затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501,
виходячи із загального розуміння необхідності забезпечення гарантій
державного захисту конституційних прав і свобод громадян,
прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів
при досягненні спільних цілей,
домовилися про таке:
1. Мета і предмет Меморандуму
1.1. Метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих
на захист конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян.
1.2. Меморандум необхідно розглядати як основу для напрацювання
подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії і співробітництва
Сторін у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.
1.3. Сторони висловлюють готовність до здійснення взаємовигідної
співпраці у визначених цим Меморандумом напрямах.
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1.4. Сторони діють відповідно до цього Меморандуму, а також
відповідно до інших угод та/або договорів, які можуть бути укладені між ними.
1.5. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку
для розвитку співпраці згідно з положеннями цього Меморандуму та
інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його реалізацію.
1.6. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони можуть за
взаємною згодою запрошувати до співпраці в рамках узгоджених напрямів
інші установи та організації незалежно від форм власності, фізичних осіб,
громадські організації та створювати з ними тимчасові робочі групи тощо.
2. Напрями співпраці
Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про
співпрацю за такими напрямами:
2.1. Запобігання порушенню гарантованих громадянам України
Конституцією та Законами України прав і свобод.
2.2. Здійснення спільних заходів щодо моніторингу стану дотримання
рівності прав і свобод людини і громадянина.
2.3. Організація та проведення спільних заходів, реалізація спільних
проєктів та/або програм, спрямованих на утвердження верховенства права та
посилення гарантій прав і свобод людини, підвищення рівня правової
поінформованості громадян щодо захисту своїх прав.
2.4. Проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих
столів, зустрічей тощо), спрямованих на підвищення кваліфікаційного рівня
працівників Секретаріату Уповноваженого, його регіональних представництв.
2.5. Розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес,
на офіційних веб-сайтах та соціальних мережах ГО «Бюро соціальних та
політичних розробок».
2.6. Інші узгоджені напрями співпраці.
3. Організація співпраці
З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних
ресурсів:
3.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і
розроблення пропозицій щодо спільної реалізації завдань та заходів,
визначених цим Меморандумом.
3.2. Проводять спільні заходи (робочі зустрічі, наради тощо) з метою
обговорення питань, пов’язаних з реалізацією Сторонами положень цього
Меморандуму.
3.3. Розробляють та затверджують щорічні плани заходів із реалізації
цього Меморандуму.
3.4. Здійснюють обмін відповідною інформацією виходячи зі спільної
ініціативи або за запитом однієї зі Сторін.
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3.5. Беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність інформації
та не розголошують персональні дані, що стали відомі у зв’язку з реалізацією
цього Меморандуму, відповідно до вимог законодавства.
3.6. Використовують будь-які інші форми співпраці, що попередньо
узгоджені Сторонами.
4. Співробітництво з іншими установами та організаціями
Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони можуть за
взаємною згодою запрошувати до співпраці інші установи та організації,
громадські організації, а також створювати з ними тимчасові робочі групи.
5. Прикінцеві положення
5.1 Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання.
5.2. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було
розпочато на підставі 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.
5.3. Будь-які зміни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться
тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною.
5.4. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування
положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом
проведення консультацій та досягнення взаємної згоди.
5.5. Цей Меморандум не є цивільно-правовим договором і не
створює будь-яких фінансових зобов’язань для Сторін.
Вчинено у Києві 6 листопада 2020 року українською мовою у двох
примірниках (по одному примірнику кожній зі Сторін), кожен із яких має
однакову юридичну силу.
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