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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Преамбула.
Представники громадського суспільства в особі громадських організацій, БФ та інших громадських
формувань з розумінням необхідності ефективної взаємодії в збереженні територіальної цілісності
України та її розбудови прописали цей Меморандум
2. Мета.
2.1. Формування в Україні сталого громадського руху, збільшення його адвокаційних можливостей
засобами цифрового та он-лайн урядування, забезпечення спроможностей впливу громадськості
на державні процеси та контроль над діяльністю державного сектору.
3. Принципи співпраці.
3.1. Сторони взаємодіють на принципах добровільності, прозорості, відкритості, публічності,
відсутності майнового інтересу, рівноправності та взаємної підтримки.
3.2. Цей меморандум не суперечать цілям, що ставлять для себе його Сторони, а лише конкретизує
окремі з них та визначає принципи і напрями співпраці між його підписантами.
4. Напрямки співпраці.
4.1. Утворення спільної платформи, яка стане основою для більш ефективної співпраці .
4.2. Поширення інформації про актуальні можливості, обміну досвідом та взаємодії між об’єднаннями
громадян.
4.3. Залучення до співпраці громадських об’єднань, ініціативних груп та окремих активістів, що
поділяють цілі та принципи, визначені Сторонами.

4.4. Проведення спільних заходів, інформаційних та адвокаційних кампаній.
4.5. Взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадських
об’єднань .
4.6. Підвищення рівня правової обізнаності населення.
4.7. Будь-які інші напрямки співробітництва, що узгоджені сторонами.
5. Права об’єднання.
Представляти інтереси підписантів Меморандуму, які мають спільну мету (які не суперечать
спільній меті) зацікавленим сторонам (суб’єктам).
6. Прикінцеві положення.
6.1. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не
призводять до юридичних чи фінансових наслідків.
6.2. Сторони погоджуються, що цей меморандум відкритий для підписання третіми
особами за згоди на це усіх його підписантів та за умови проповідування таких самих
цінностей.
6.3. Сторони зобов’язуються розробити порядок прийняття рішень та порядок
виключення Сторін Меморандуму, створити Координаційну раду та розробити механізм
її роботи.
6.4. Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму
будуть вирішуватись шляхом узгодження між сторонами.
6.5. Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму укладаються письмово та за
згодою Сторін. Усі зміни та доповнення до Меморандуму фіксуються протоколами.
6.6. Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного Меморандуму
через уповноважених представників, що делегуються Сторонами для участі у роботі
координаційної ради.
6.7. Сторони домовляються, що, якщо інше не було погоджене, кожна з них самостійно
несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Меморандумом.
7. Прикінцеві положення
7.1. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких питань,
подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього Меморандуму
не перешкоджатиме будь-якій зі Сторін укладати інші угоди з іншими особами.

7.2. Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму
будуть вирішуватись шляхом консультацій між Сторонами.
7.3. Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та зберігає чинність для
будь-якої зі Сторін до повідомлення про припинення участі в ньому. До направлення такого
повідомлення, Сторона має врегулювати претензії, що виникли у зв’язку з реалізацією
конкретних проектів в рамках цього Меморандуму.
Підписи сторін:

