
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

між Факультетом адвокатури Національного університету «Одеська
юридична академія»

та Адвокатським об’єднанням «Адвокатська фірма «Собраніє»

«12» серпня 2020 р. м. Одеса

Факультет адвокатури Національного університету «Одеська 
юридична академія»(далі -  факультет адвокатури), в особі Декана Хижняка 
Євгена Сергійовича, який діє на підставі Положення про факультет 
адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія»,та 
Адвокатське об'єднання «Адвокатська фірма «Собраніє» (далі -  АО «АФ 
«Собраніє»), в особі директора Джабурії Олени Олександрівни, яка діє на 
підставі Статуту, (далі -  Сторони),

домовились про таке:

1. Мета і загальні положення

1.1. Метою цього Меморандуму є організація співпраці, консолідація 
зусиль Сторін і вжиття комплексу заходів, спрямованих на формування 
спільноти кваліфікованих правників (юристів), урахування потреб ринку 
праці в процесі підготовки здобувачів вищої освіти, проведення спільних 
розробок і досліджень, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів 
(науково-практичних коментарів), і пропозицій щодо удосконалення 
відповідної нормативно-правової бази тощо.

1.2. Цей Меморандум слід розглядати, як основу для планування 
подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії та співробітництва 
Сторін у межах повноважень, визначених ним, Конституцією України та 
законами України.

1.3. Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають 
здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, ним встановленої.

1.4. Сторони висловлюють готовність до взаємовигідного 
співробітництва у визначених Меморандумом напрямах співпраці.

1.5. Жодні положення цього Меморандуму не можуть тлумачитися як 
обмеження на співробітництво між Сторонами у будь-яких інших сферах 
діяльності.



1.6. Сторони діють відповідно до цього Меморандуму, а також згідно 
з іншими угодами та/або договорами, які можуть бути укладені між 
сторонами.

1.7. Сторони мають намір надавати одна одній всебічну підтримку для 
розширення співробітництва згідно з положеннями цього Меморандуму та 
інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його розвиток.

1.8. У процесі досягнення спільних цілей Сторони будуватимуть свої 
взаємовідносини на засадах рівності, чесного партнерства і створення 
режиму максимального сприяння і забезпечення відкритості й прозорості у 
своїй діяльності.

2. Напрями співпраці.

2.1. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються 
про співпрацю за такими напрямами:

2.1.1. Створення належних умов для підвищення рівня практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти факультету адвокатури шляхом 
організації, за додатковою згодою, стажування в АО «АФ «Собраніє» у 
вільний від навчання час.

2.1.2. Створення належних умов для проходження здобувачами вищої 
освіти факультету адвокатури навчальної та інших видів практики в АО «АФ 
«Собраніє».

2.1.3. Залучення представників АО «АФ «Собраніє» до процесу 
розробки та перегляду освітніх програм факультету адвокатури з метою 
врахування позицій та потреб АО «АФ «Собраніє» та ринку праці.

2.1.4. Створення можливостей для підвищення кваліфікації науково- 
педагогічними працівниками, які забезпечують викладання дисциплін на 
факультеті адвокатури в АО «АФ «Собраніє».

2.1.5. Організація спільних комунікаційних заходів (конференцій, 
семінарів, круглих столів тощо), спрямованих на підвищення рівня правової 
проінформованості як працівників АО «АФ «Собраніє», так і науково- 
викладацького складу і здобувачів вищої освіти факультету адвокатури.

2.1.6. Залучення, за додатковою згодою, а також за наявності 
узгоджених графіків роботи обох Сторін, представників АО «АФ «Собраніє» 
до викладацької та наукової діяльності, розроблення тестів, навчально- 
методичних та інших матеріалів.

2.1.7. Інші узгоджені напрями співпраці.
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3. Організація співпраці.



з

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

3.1.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і 
розроблення пропозицій щодо спільного виконання завдань і вжиття заходів, 
визначених цим Меморандумом.

3.1.2. Проводять спільні заходи (робочі зустрічі, наради, відео- 
конференції он-лайн тощо) для обговорення питань, пов’язаних із 
реалізацією заходів у рамках співробітництва.

3.1.3. Здійснюють обмін відповідною інформацією з ініціативи або за 
запитом однієї із Сторін.

3.1.4. Готують методичні рекомендації та інші інформаційні 
матеріали, необхідні для спільної роботи.

3.1.5. Організовують та проводять спільні навчальні заходи.
3.1.6. Зобов’язуються зберігати конфіденційність персональної 

інформації, що стала відома у зв’язку з реалізацією положень цього 
Меморандуму, відповідно до вимог законодавства.

3.1.7. Здійснюють будь-які інші форми співпраці, що попередньо 
узгоджені Сторонами.

4. Співробітництво з іншими установами та організаціями.

4.1. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони можуть за 
взаємною згодою запрошувати до співробітництва в рамках узгоджених 
напрямів інші установи й організації, незалежно від форм власності, 
фізичних осіб, громадські організації, створювати з ними тимчасові робочі 
групи.

5. Строк дії Меморандуму.

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня, наступного за днем його 
підписання Сторонами.

5.2. Меморандум укладається строком на три роки. Дія Меморандуму 
автоматично продовжується на наступний трирічний строк, якщо жодна зі 
Сторін письмово не повідомлять іншу Сторону про свій намір припинити 
його дію.

5.3. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було 
розпочато на підставі Меморандуму і не завершено протягом строку його дії,



продовжуються і завершуються Сторонами, за винятком випадків, коли 
завершити ці заходи неможливо.
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6.1. Будь-які зміни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться за 
письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною.

6.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування 
положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення 
консультацій та досягненням взаємної згоди.

6.3. Вчинено у м. Одесі 12 серпня 2020 року українською мовою у 
двох примірниках (по одному примірнику кожній зі Сторін, кожен з яких має 
однакову юридичну силу).

Факультет адвокатури Адвокатське об'єднання
Національного університету «Адвокатська фірма «Собраніє» 

«Одеська юридична академія»
65011, Одеська область, м. Одеса, 65020, Одеська область, м. Одеса,

6. Інші заходи




