
PROSECUTOR'S T R A I N I N G 
C E N T E R O F U K R A I N E 

ТРЕН1НГОВИЙ ЦЕНТР 
ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ 

Меморандум про співробітництво 

між Тренінговим центром прокурорів України та Національною школою судців України 

Тренінговий центр прокурорів України в особі директора Отраднової Олесі 
Олександрівни, яка діє на підставі Статуту (викладений в новій редакції), затвердженого 
наказом Генерального прокурора від 29.05.2020 року № 243, з однієї сторони, та 
Національною школою суддів України, в особі ректора Оніщука Миколи Васильовича, 
який діє на підставі Статуту Національної школи суддів України (викладений в новій 
редакції), з іншої сторони, у подальшому окремо іменовані "Сторона", разом - "Сторони", 
домовились про таке: 

1. Мета і предмет Меморандуму 

1.1. Метою цього Меморандуму є організація та здійснення співпраці Сторін на 
основі взаємного обміну інформацією і досвідом у рамках проведення спільних науково-
практичних заходів (круглих столів, конференцій, тренінгів тощо) для підвищення 
кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури, а також для 
проведення підготовки та підвищення кваліфікації суддів, спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді, підготовки працівників апаратів судів та підвищення рівня 
їхньої кваліфікації. Даний Меморандум не передбачає досягнення безпосередньої 
комерційної мети. 

Сторони домовилися, що обумовлена метою цього Меморандуму співпраця 
ґрунтується на принципах верховенства права, взаємної вигоди та поваги до прав, законних 
інтересів Сторін Меморандуму, гласності, професійності, взаємного та оперативного 
інформування про обставини, які перешкоджають або унеможливлюють співпрацю Сторін 
Меморандуму, у тому числі з вини третіх осіб. 

1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін для досягнення його 
мети, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів, проектів і 
програм. 

2. Напрями співпраці 

Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю у 
таких напрямах: 

2.1. Обмін інформацією у сфері правозахисної, наукової, освітньої діяльності, 
проектами і програмами, що розроблені та (або) реалізуються в галузі професійної 
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підготовки прокурорів, державних службовців органів прокуратури, а також підготовки 
висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя за участю чи за підтримки Сторін 
(Сторони) цього Меморандуму. 

2.2. Визначення пріоритетних напрямків та форм спільної наукової та навчальної 
діяльності, надання підтримки спільним науковим дослідженням і розробкам у галузі права, 
у тому числі з проблем удосконалення судочинства, науково методичного забезпечення 
діяльності судів та органів суддівського врядування, а також прокурорів та державних 
службовців органів прокуратури. 

2.3. Спільна організація та проведення заходів: наукових, науково-практичних і 
науково-методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, круглих столів, семінарів, 
тренінгів. майстер класів та інших наукових заходів за напрямами, що обумовлені 
предметом цього Меморандуму. 

2.4. Залучення тренерів/суддів до проведення навчальних заходів, які 
проводитимуться на базі Тренінгового центру прокурорів України. 

2.5. Залучення тренерів/викладачів Тренінгового центру прокурорів України до 
навчальних заходів з підготовки та підвищення кваліфікації суддів, спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді, підготовки працівників апаратів судів та підвищення рівня 
їхньої кваліфікації. 

2.6. Здійснення взаємних візитів та проведення ділових зустрічей представників 
Сторін з метою ознайомлення та вивчення досвіду роботи, подальшого його використання 
у науково-викладацькій та/або практичній діяльності відповідно до статутних завдань 
Сторін. 

2.7. Організація та здійснення взаємних стажувань, навчань, підвищення кваліфікації 
науково-викладацьких працівників Сторін (за окремими договорами). 

2.8. Розміщення інформації про заходи та події, банерообмін на офіційних сайтах 
Сторін цього Меморандуму. 

2.9. Здійснення спільної підготовки та видання навчальної і науково-методичної 
літератури (підручників, навчальних посібників тощо), яка не має грифу обмеження 
доступу, для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу (за окремими 
договорами). 

2.10. Обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною та довідковою 
літературою, які не мають грифу обмеження доступу (за окремими договорами). 

2.11. Взаємна допомога в рецензуванні навчально-методичної та наукової літератури. 

2.12. Публікація матеріалів працівників Сторін даного Меморандуму у друкованих та 
електронних виданнях Сторін. 

2.13. Популяризація діяльності Сторін цього Меморандуму шляхом оприлюднення на 
офіційних заходах інформації про партнерське співробітництво, основні напрями його 
здійснення. 

2.14. Інші узгоджені напрями співпраці. 



3. Організація співпраці 

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів та на основі 
спільних організаційно-технічних зусиль: 

3.1. Визначають уповноважених осіб для проведення консультацій і підготовки 
пропозицій щодо спільної реалізації напрямів, визначених цим Меморандумом. 

3.2. Інформують одна одну про діяльність кожної зі Сторін, безпосередньо пов'язану 
з предметом даного Меморандуму, у тому числі здійснюють консультації щодо підготовки 
об'єднаних спільних заходів, обрання кандидатур для участі у спільних проектах, умов їх 
проведення. 

3.3. Розробляють та реалізують спільні проекти з питань, що відповідають меті 
Меморандуму. 

3.4. Сторони домовились про взаємне інформування в межах своїх можливостей 
громадськості щодо спільної діяльності за цим Меморандумом. 

3.5. Сторони за взаємною згодою можуть залучати до спільної діяльності 
представників міжнародних організацій, органів державної влади, громадських організацій 
та наукових установ у межах, встановлених нормативно-правовими актами та 
домовленостями з ними. 

3.6 Сторони визнають, що права на об'єкти інтелектуальної власності, які 
виникатимуть у результаті співробітництва, будуть належати Сторонам відповідно до 
додаткових угод. 

3.7. Сторони беруть на себе зобов'язання зберігати конфіденційну інформацію, 
отриману в ході реалізації Меморандуму. 

3.8. Сторони зобов'язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну чи 
іншу шкоду іншій Стороні. 

3.9. Сторони засвідчують, що укладення цього Меморандуму є виявленням доброї волі 
та їх згоди на координацію спільних зусиль. 

3.10. Сторони домовилися, що положення цього Меморандуму не встановлюють для 
них юридичних та фінансових зобов'язань і детальні умови та порядок реалізації спільних 
заходів визначаються в кожному конкретному випадку окремо. 

4. Строк дії Меморандуму 

4.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання. 

4.2. Меморандум укладається строком на один рік. Дія цього Меморандуму 
автоматично продовжується на наступний рік, якщо жодна зі Сторін письмово не 
повідомить іншу про свій намір припинити його дію не пізніше як за один місяць. 



4.3. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму в будь-який час, 
письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за один місяць. 

4.4. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на підставі 
Меморандуму й не завершено протягом строку його дії, продовжуються і завершуються 
згідно з умовами, що були раніше узгоджені Сторонами, за винятком випадків, коли 
завершити ці заходи неможливо. 

5. Заключні положення 

5.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за 
письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною. 

5.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення та/або застосування положень цього 
Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної 
згоди. 

5.3. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох автентичних примірниках, 
по одному примірнику для кожної зі Сторін. 
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