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МЕМОРАНДУМ
про спiвпрацю мiж Нотарiальною палатою Украiни
та Iнстиryтом права Киiвського нацiонального унiверситеry
iMeHi Тараса IIIевченка
<30>

лuпня 2020 poty

м. Кutв

Нотарiальна палата Украihи (dалi

- НПУ)

в особi Президента Марченка Володимира

Миколайовича з однiеi сторони, та
Iнстиryт права КиiЪського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса IIIевченка (Dалi Iнсmumуm) в особi виконуючоi обов'язки Щиректора Орлюк Олени Павлiвни, з iншоi сторони
(dалi разоли - Сmоронu)

усвidомлююча власну роль mа BidпoBidallbHicmb у розбуdовi в YKpatHi правовоt dереrcава на
засаdах верховенсmва права, законносmi mа рiвноправ'я, в уmверdlсеннi вuсокаж сmанdарmiв
наdання юраdачнuхr зокрел4а ноmарiальнLtJс, послуz mа розваmку юраduчноi освimu ytamlla цей
MeMopaHdyM про mаке:

I.

Стаття

МЕТА I ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ

1.

1.1. Метою цього Меморандуму е спiвпраця та взаемний обмiн iнформацiею i досвiдом в
межах вiдповiдних функцiй i повноважень CTopiH, здiйснення ocBiTHboi, науковоi, методичноi та
практичноi дiяльностi у сферi розвитку HoTapiaTy та юридичноi освiти, популяризацii юридичноi

професii, сприяння забезпеченню верховенства права, захисту прав i свобод людини та
громадянина на ocHoBi рiвноправностi, взаемноi вигоди дотримання загальноприйнятих норм i
принципiв.
1.2. Предметом цього Меморандуму с спiльна дiяльнiсть CTopiH для досягнення мети
Меморанлуму, що здiйснюеться у форматi обмiну iнформацiею, пiдготовки та реалiзацii спiльних
заходiв, проектiв i програrrл з метою розвитку HoTapiaTy, популяризацii професiТ HoTapiyca,
сприяння та надання допомоги студентапr, якi мають HaMip у майбутньому здобути статус
HoTapiyca, iнформування студентськоi спiльноти про особливостi професii HoTapiyca.
1.3 Сторони спiвпрацюють в напрямку реформуваIлня i удосконалення юридичноi освiти з
метою формування у студентiв практичних навичок i компетентностей через ознайомлення iх з
особливостями професii HoTapiyca у межах просвiтницьких, iнформацiйних, науково-популярних
заходiв, реалiзацii спiльних проектiв, що становлять спiльний iHTepec обох cTopiH.
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II.

НАПРЯМИ СПIВПРАЦI

Стаття 2. Напрями спiвпрацi
За Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про спiвпрацю у таких

напрямах:

2.1. Обмiн iнформацiею про плани дiяльностi, проекти

i

програми

в

межах цього

Меморандуму;
2.2. Розробка спiльних наукових pecypciB, пропозицiй рекомендацiй щодо проектiв
законiв та iнших нормативно-правових aKTiB, робочих навчаJIьних програм, розробка i
ВПроВадження в освiтнiй процес Iнституту вибiркових навчальних дисциплiн;
2.З, Проведення спiльних зустрiчей, засiдань та обговорень актуаJIьних питань
реформування украТнського законодавства, зокрема спiльного обговорення законопроектiв та
законодавчих iнiцiатив ;
2.4, Проведення спiльних конференцiй, форумiв, ceMiHapiB, круглих столiв, вебiнарiв,
майстер-класiв, тренiнгiв, а також iнших правових заходiв;
2.5. Органiзацiя та проведення спiльних навчальних стажувань, практик та iншi види
спiвпрацi, направленi на здобуття студентами практичного досвiду в галузi права;
ЗалУчення фахiвцiв Iнституту до обговорення аналiтично-методичного забезпечення
нотарiальноi дiяльностi з метою формування пропозицiй;
Забезпечення можливостi членам НПУ за окремою домовленiстю з Iнститутом
ВИСТУПаТИ ПереД студентами Iнституту з разовими лекцiями, маЙстер-класами, брати участь
у
засiданнi студентських клубiв;
Проведення спiльних заходiв та iнформацiйна пiдтримка дiяльностi cTopiH, що
СПряМована на впровадження високих етичних стандартiв юридичноi професii, зокрема, професii
HoTapiyca, ознаЙомлення студентiв з цими стандартами, з вимогами академiчноi доброчесностi та
етичними вимогами юридичноi професii;
Пiдготовкаспiльнихпублiкацiй
2.10. Iншi узгодженi напрями спiвпрацi.

i

2,6
2.]

2.8

2.9

ПI. ОРГАНIЗАЦIЯ СПIВПРАЦI

Стаття 3. Органiзацiя спiвпрацi
3.1. Сторони булують своi вiдносини на засадах взаемоповаги i доброчесностi,
зобов'язуються утримуватися вiд дiй, якi можуть заподiяти моральну чи iншу шкоду iншiй
CTopoHi, нslшкодити ii дiловiй репутацiТ.
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3.2. KepiBHi органи CTopiH визначають контактну особу, яка вiдповiдае за органiзацiю
спiвпрацi вiдповiдно до цього Меморандуму з боку кожноi Сторони, за необхiдностi зЕrлучаються
oKpeMi представники НПУ та Iнституry. Комунiкацiя здiйснюеться за
допомогою телефонного
зв'язку, електронноi пошти, iнших доступних засобiв комунiкацii.
з.3. Робочi органи в рамках реалiзацii положень цього Меморандуму можуть залучати
до
спiвпрацi TpeTix осiб, зокрема HayKoBi установи, мiжнароднi, благодiйнi та громадськi
органiзацii,
а також окремих представникiв юридичноi професii, професiйнi об'еднання за ix згодою та
згодою iншоi сторони;
З,4. Сторони залучають до спiльноi дiяльностi представникiв органiв
державноi влади,

громадських органiзацiй

У

межах, встановлених нормативно-правовими актами

та
домовленостями з ними;
3.5 З метою реалiзацii цього Меморандуму Сторони в межах нчUIвних pecypciB:
3,5,1. РОЗРОбЛЯЮТЬ Та РеаЛiзУють спiльнi проекти з питань, що вiдповiдають MeTi
Меморандуму;

з,5,2.

Проводять спiльнi заходи: конференцii, форуми, круглi столи, лекцii, семiнари,
вебiнари тощо за напрямами, що становлять взаемний iHTepec;
3,5,3, Беруть участь у розробцi спiльноi HayKoBoi продукцii, наданнi експертних
висновкiв.
з.5.4. Узгоджують iншi спiльнi заходи в
Меморандуму.
рап,Iках

IV. ЗВIТНIСТЪ
Стаття 4. Оприлюднення iнформацii
4.1. Сторони мЕlють право оприлюднювати iнформацiю про
факт взаемодii. Сторони без
окремого додаткового погодження домовились про iнформування спiльноти
щодо спiльноi
дiяльностi вiдповiдно до цього Меморандуму. Кожна зi CTopiH може оприлюднювати iнформацiю
про спiльнi заходи, що с результатом спiвпрацi на власних
ресурсах за допомогою IHTepHeTплатформи та iнших ЗМI.
Ч. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 5. Внесення змiн ло Меморандуму
5,1. Щей Меморандум укJIадено украiнською мовою двох примiрниках, кожен
з яких мае
У

однакову юридичЕу силу.
5,2. Змiни до цього Меморанлуму вносяться за iнiцiативою будь-якоi iз CTopiH,
пiсля ix
затвердження НПУ та Iнститутом набирають чинностi з наступного
пiсля
ix
пiдписання
дня
Сторонами.
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5.3

СторонУ.

Кожна Сторона може припинити дiю Меморандуму письмово повiдомивши iншу
У такому випадку Меморандум втрачае чиннiсть через один мiсяць iз дати

повiдомлення про припинення його дii.
5.4 У разi припинення дii цього Меморанryму заходи, якi було розпочато на пiдставi
Меморандуму й не завершено протягом строку його дii, продовжуються i завершуються згiдlо з
i Сторонами, за винятком випадкiв, коли завершити цi заходи
умовами, що були ранiше узго

Виконуюча обов'язки .Щиректора
Iнституту права
нацiонального ун

4

