
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 
між Регіональним координатором взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 
по Миколаївській області 

та Миколаївською обласною радою професійних спілок

м. Миколаїв 8 грудня 2021 року

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини по Миколаївській 
області (далі -  регіональний координатор Уповноваженого) в особі 
ЖЕПАЛО Вадима Миколайовича, який діє на підставі Положення про 
регіональні представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини від 19.02.2013 № 14/02-13,

та Миколаївська обласна рада професійних спілок (далі -  
облпрофрада) в особі голови облпрофради ТОЛМАЧОВА Юрія Петровича, 
який діє на підставі Положення про Миколаївську обласну раду професійних 
спілок, затвердженого постановою XXIV Миколаївської обласної 
міжспілкової конференції профспілок від 23.02.2021 № K-XXIV-15,

у подальшому іменовані разом -  Сторони,
керуючись Конституцією України, чинними міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законами 
України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими 
нормативно-правовими актами України, спрямованими на здійснення та 
захист конституційних прав і свобод громадян, а також Меморандумом про 
співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та 
Федерацією професійних спілок України, укладеним 30.09.2016,

домовилися про таке:

1. Мета і предмет Меморандуму
1.1. Метою цього Меморандуму є співпраця і об’єднання зусиль Сторін, 

спрямованих на захист соціально-економічних і трудових прав та свобод 
громадян — членів профспілок для забезпечення оперативного реагування на 
їх порушення.

1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін для 
досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та 
реалізації спільних заходів.
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2. Напрями співпраці
2.1. Для досягнення мети Меморандуму Сторони домовилися про 

співпрацю за такими напрямами:
2.1.1. Консолідація зусиль Сторін у здійсненні моніторингу додержання 

конституційних прав і свобод людини і громадянина у соціально-економічній 
сфері.

2.1.2. Взаємне повідомлення щодо фактів порушень соціально- 
економічних і трудових прав та свобод членів профспілок (за узгодженням).

2.1.3. Консультаційна та практична допомога у здійсненні заходів для 
усунення установлених фактів порушень прав і свобод членів профспілок.

2.1.4. Сприяння підвищенню рівня правової інформованості трудових 
колективів, працівників -  членів профспілок, профспілкового активу з питань 
реалізації та захисту прав і свобод громадян.

2.1.5. Інші узгоджені напрями співпраці.

3. Організація співпраці
#

3.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони здійснюють такі 
заходи:

3.1.1. Проводять зустрічі регіонального координатора Уповноваженого з 
керівництвом облпрофради з метою обговорення питань з реалізації 
Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін щодо захисту 
соціально-економічних і трудових прав та свобод громадян.

3.1.2. Спільно проводять моніторингові візити щодо перевірки стану 
дотримання соціально-економічних та трудових прав працівників -  членів 
профспілок (за узгодженням).

3.1.3. Надають консультації з питань захисту соціально-економічних та 
трудових прав працівників -  членів профспілок, у тому числі -  щодо заходів, 
необхідних для відстоювання порушених прав (за зверненнями та в рамках 
просвітницької роботи).

3.1.4. Беруть участь у реалізації територіальних, всеукраїнських і 
міжнародних ініціатив з питань, що відповідають меті цього Меморандуму, а 
також заходів у рамках Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини та Федерацією професійних спілок 
України.

3.1.5. Проводять спільні заходи: круглі столи, семінари тощо за 
напрямами співпраці.

3.1.6. Беруть участь в обговоренні проектів законів та інших 
нормативно-правових актів, що стосуються дотримання та захисту соціально- 
економічних і трудових прав.
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3.1.7. Узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму.

4. Зобов’язання Сторін
4.1. Сторони беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційну 

інформацію, отриману в ході реалізації Меморандуму.
4.2. Сторони зобов’язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти 

моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

5.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання.
5.2. Меморандум укладається строком на три роки. Дія цього 

Меморандуму автоматично продовжується на наступний трирічний строк, 
якщо жодна зі сторін не повідомить іншу про свій намір припинити його дію 
не пізніше як за один місяць

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

6.1. Будь-які зміни й доповнення до цього Меморандуму вносяться 
тільки 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 
консультацій та досягнення взаємної згоди.

6.3. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох примірниках, 
що є автентичними, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

Регіональний координатор Голова Миколаївської обласної
взаємодії з громадськістю ради професійних спілок
Уповноваженого Верховної Ради

5. Строк дії Меморандуму

6. Заключні положення

з прав людини по Миколаївській

Вадим ЖЕПАЛО


