
МЕМОРАНДУМ

про співпрацю між

Житомирським міським головою Сухомлином Сергієм Івановичем,

та

Громадською організацією «Інститут законодавчих ідей»

м. Житомир                                                                           9 вересня 2021 р.



1.    Сторони
Житомирський міський голова Сухомлин Сергій Іванович (далі-Сторона 1),
який діє на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про запобігання корупції», та Громадська організація «Інститут законодавчих
ідей», (далі-Сторона 2), яка діє на підставі Статуту, далі – «Сторони»:
1.1. керуючись Загальною Декларацією прав людини, Конституцією України,
законами України, іншими нормативно-правовими актами, спрямованими на
реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина,
доброчесності посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також
запобігання корупції;
1.2. виходячи із принципів партнерства, відкритості та прозорості діяльності;
1.3. усвідомлюючи важливість взаємодії з питання зниження рівня
корупційних ризиків при прийнятті нормативно-правових актів органами
місцевого самоврядування, зокрема Житомирською міською радою;
1.4. прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів
при досягненні спільних цілей;
1.5. з метою розширення можливостей з питань запобігання корупції,
виявлення корупційних ризиків;
1.6. уклали цей Меморандум для досягнення зазначених цілей на засадах
об’єднання можливостей Сторін, досягли наступних домовленостей.

2. Мета і предмет Меморандуму
2.1. Метою цього Меморандуму є співпраця і консолідація зусиль Сторін,
спрямованих на виявлення корупційних ризиків при розробці та прийнятті
нормативно-правових актів Житомирської міської ради, виконавчого комітету
Житомирської міської ради, їх запобігання, проведення громадської
антикорупційної експертизи проектів таких нормативно-правових актів, а
також виключення положень, що містять корупційні ризики з проектів
нормативно-правових актів та діючих нормативно-правових актів
Житомирської міської ради, виконавчого комітету Житомирської міської ради.
2.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін задля
досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та
реалізації спільних заходів, проектів і програм тощо.
2.3. Сторона 2 здійснює антикорупційну експертизу проєктів актів
нормативного характеру Житомирської міської ради на підставі розробленої



Стороною 2 Методології проведення антикорупційної експертизи
нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, яка є
невід'ємною частиною цього Меморандуму.

3. Напрями співпраці
Задля досягнення мети, визначеної підпунктом 2.1 пункту 2 цього
Меморандуму, Сторони домовляються про співпрацю у таких напрямах:
3.1. Консолідація зусиль Сторін у реалізації регіональних і місцевих програм,
спрямованих на виявлення корупційних ризиків при прийнятті
нормативно-правових актів Житомирської міської ради, виконавчого комітету
Житомирської міської ради, обміну та використання інформації, що була
отримана в процесі роботи Сторін;
3.2 Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів Житомирської міської ради, виконавчого комітету
Житомирської міської ради відповідно до спільно розробленої Сторонами
Методології;
3.3. Організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової
культури та правосвідомості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права
на поважне та шанобливе до них ставлення, на повагу їх честі, гідності та
інтересів, що охороняються законом, права на взаємодію з органами державної
влади та місцевого самоврядування без корупційних ризиків, шляхом
проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей, тренінгів та
інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних з цілями і завданнями;
3.4. Розробка спільних пропозицій і рекомендацій за результатами громадської
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів
Житомирської міської ради, виконавчого комітету Житомирської міської ради;
3.5. Організація спільних заходів та взаємне сприяння у реалізації
(імплементації) пропозицій за результатами громадської антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів Житомирської міської ради,
виконавчого органу Житомирської міської ради.

4. Організація співпраці
З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів:
4.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і підготовки
пропозицій щодо спільної реалізації завдань, визначених цим Меморандумом;



4.2. Розробляють та затверджують Методологію, а також інші акти, необхідні
для проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових
актів Житомирської міської ради, виконавчого комітету Житомирської міської
ради;
4.3. Після виконання пункту 4.2 цього Меморандуму, сприяють проведенню
громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів
Житомирської міської ради, виконавчого комітету Житомирської міської ради
та упорядкуванню проаналізованих нормативно-правових актів відповідно до
результатів громадської антикорупційної експертизи;
4.4. За необхідності проводять зустрічі з метою обговорення питань з
реалізації Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін щодо
захисту прав та свобод громадян;
4.5. Розробляють та реалізують спільні проекти, беруть участь у реалізації
місцевих ініціатив з питань, що відповідають меті Меморандуму;
4.6. За необхідності проводять спільні заходи: круглі столи, семінари,
конференції тощо за напрямами, що становлять взаємний інтерес;
4.7. Узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму;
4.8. Беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність персональної
інформації, що стала відома у зв’язку з реалізацією Меморандуму, зокрема
відповідно до вимог законодавства України;
4.9. Беруть на себе зобов’язання утримуватись від дій, які можуть заподіяти
моральну, економічну чи іншу шкоду фізичній/юридичній особі або іншій
Стороні.

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Сторони беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційну інформацію,
отриману в ході реалізації Меморандуму.
5.2. Сторони зобов’язуються утримуватись від дій, які можуть заподіяти
моральну, економічну чи іншу шкоду Стороні.

6. Правова природа Меморандуму
6.1. Меморандум не носить характеру цивільно-правового та/або
господарсько-правового договору.



7. Заключні положення
7.1. Будь-які зміни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за
письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною.
7.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень
цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом консультацій та
досягнення взаємної згоди.
7.3. Усі суперечки між Сторонами, що випливають із дії цього Меморандуму,
вирішуються шляхом переговорів відповідно до чинного законодавства
України.
7.4. Цей Меморандум складений у двох примірниках, по одному для кожної зі
Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
7.5. Взаємодія Сторін та співробітництво в реалізації заходів за проектом
відбуватиметься шляхом використання наявних у Сторін можливостей,
ресурсів та обов’язків визначених цим Меморандумом.

8. Реквізити сторін
Житомирський міський голова
10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова
е-пошта: mvk@zt-rada.gov.ua
Сухомлин Сергій Іванович ______________________

Громадська організація «Інститут законодавчих ідей»
02098, м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1/20
е-пошта: legislative.ideas@gmail.com
Виконавча директорка
Богуславець Мартина Петрівна ______________________
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