
МЕМОРАНДУМ 
про співпрацю 

між Національною школою суддів України 
та Службою судової охорони 

м. Київ 07 липня 2020 року 

Національна школа суддів України в особі ректора Оніщука Миколи 
Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

Служба судової охорони (далі - Служба), в особі Голови Служби судової 
охорони Бондаря Валерія Івановича, який діє на підставі Положення про 
Службу судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 4 
квітня 2019 року № 1051/0/15-19 (зі змінами), з іншої сторони, надалі разом 
іменовані Сторони, а кожна окремо- Сторона, 1 

І 

розуміючи необхідність та важливість співпраці, керуючись прагненням до 
взаємовигідного співробітництва та партнерства, дотримуючись вимог чинного 
законодавства, визначили основні напрямки співпраці щодо виконання 
взаємопов'язаних функцій і завдань та уклали цей Меморандум про наступне: 

Стаття 1. Цілі і мета 
1.1. Головними цілями Меморандуму є поєднання зусиль Сторін 

спрямованих на підвищення професійного рівня співробітників Служби судової 
охорони, суддів та працівників апарату судів, формування пропозицій щодо 
удосконалення нормативної бази у сфері забезпечення охорони органів та установ 
системи правосуддя, забезпечення безпеки учасників судового процесу та 
особистої безпеки суддів. і 

1.2. Підписання даного Меморандуму має на меті налагодження! співпраці 
між сторонами. 

Стаття 2. Напрями та форми співпраці 
Відповідно до цілей Меморандуму Сторони визначають співпрацю за 

наступними напрямками: 
2.1. Навчання кадрів Служби судової охорони, суддів та працівників 

апарату судів з метою підвищення якості їх роботи. 
2.2. Проведення наукових і прикладних досліджень з питань удосконалення 

законодавчого регулювання діяльності Служби судової охорони. ; 
2.3. Налагодження комунікацій між Сторонами для досягнення визначених 

Меморандумом цілей. ї 
Сторони здійснюють співпрацю у таких формах: 
2.4. Розробці й реалізації навчальних планів, програм та методик з 

підготовки кадрів Служби судової охорони та суддів. 
2.5. Координація та проведення спільних науково-методичних і| науково-

практичних заходів (семінарів, круглих столів, конференцій тощо) з актуальних 
проблем забезпечення охорони та підтримки громадського порядку в суді. 

2.6. Проведення спеціальних консультацій з метою вироблення узгодженої 
позиції Сторін щодо вирішення найбільш гострих та актуальних 
проблем у сфері функціонування Служби судової охорони. 
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2.7. Розробка спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів та 
інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, судової 
практики відносно функціонування Служби судової охорони. 

2.8 Створення єдиного інформаційного простору у сферах діяльності, які 
представляють взаємний інтерес. 

2.9. Обмін інформацією та досвідом отриманим в результаті взаємодії з 
міжнародними організаціями, органами та установами іноземних країн щодо 
практики, законодавства і програм, які стосуються предмету співпраці в рамках 
цього Меморандуму. 

2.10. Взаємне надання друкованих площ у періодичних виданнях Сторін, 
підготовка публікацій. 

2.11. Сторони на основі взаємних домовленостей можуть здійснювати й 
інші форми співпраці. 

2.12. Спільна діяльність Сторін здійснюється відповідно до узгоджених і 
затверджених проектів та/або щорічних планів. 

Стаття 3. Принципи співпраці 
3.1. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов'язання співпраці у 

напрямах, визначених Статтею 2 цього Меморандуму. 
3.2. Сторони діють у межах і суворо дотримуються чинного законодавства 

України, зберігають конфіденційність інформації, державну та службову 
таємницю, отримані в процесі співпраці. Матеріали, інформація, технічні й інші 
засоби, одержані відповідно до цього Меморандуму, можуть бути передані третій 
стороні тільки за письмовою згодою Сторони, яка визнала їх такими, що мають 
таємний чи конфіденційний характер. 

3.3. Сторони комплексно використовують можливості, сили та засоби при 
виконанні взаємопов'язаних завдань у межах своєї компетенції, наданих прав і 
обов'язків, взаємно й своєчасно обмінюються інформацією з питань співпраці. 

3.4. Витрати, пов'язані з реалізацією заходів, передбачених цим 
Меморандумом, Сторони здійснюють самостійно на умовах взаємності, якщо не 
буде узгоджений інший порядок. 

3.5. Цей Меморандум не впливає на зобов'язання Сторін по договірних 
відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. 

3.6. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути у процесі 
співпраці, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних 
переговорів з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цього Меморандуму. 

Стаття 4. Організація співробітництва 
З метою реалізації цього меморандуму, сторони в межах наявних ресурсів: 
4.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і підготовки 

пропозицій щодо спільної реалізації напрямів співробітництва, визначених цим 
Меморандумом. 

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

4.3. Проводять спільні заходи: круглі столи, семінари, лекції, конференції, 
тощо за напрямами співробітництва, що становлять взаємний інтерес. 
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4.4 Залучають до спільної діяльності представників органів державної 
влади, громадських організації у межах, встановлених нормативно-правовими 
актами та домовленостями з вищезгаданими організаціями. 

Стаття 5. Заключні положення 
6.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання 

Сторонами та діє безстроково. 
6.2. За погодженням Сторін до цього Меморандуму можуть бути внесені 

зміни та доповнення, які оформлюються в письмовій формі і підписуються 
уповноваженими представниками обох Сторін та становлять невід'ємну частину 
Меморандуму. 

6.3. Меморандум складений у двох аутентичних примірниках українською 
мовою, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному у кожної із 
Сторін. 

Стаття 6. Реквізити сторін 

Національна школа суддів 
України 

Служба судової охорони 

Юридична адреса: 
01604, м.Київ, вул. Липська 16-1 
Поштова адреса: 
01032, м.Київ, вул.Жилянська 120-А 
Тел./факс: (044) 597-09-36 

Ректор Національної школи суддів 
України 

Юридична адреса: 
01601, м.Київ, вул. Липська 18/5 
Поштова вдреса: 
04053, м.Київ, вул. Вознесенський 
узвіз 10-Б 
Тел: (044) 272-60-77 
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Голова Служби с̂  
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