МЕМОРАНДУМ
ПРО СПІВПРАЦЮ

м. Київ

«20» серпня 2018 року

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОСНОВА», в особі Голови Партії Ніколаєнка Андрія Івановича, який діє
на підставі Статуту Партії, (надалі – Партія) з одного боку та
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БІЛА СТРІЧКА», в особі Керівника організації Мудрої
Вероніки Валеріївни, яка діє на підставі Статуту, а разом – Сторони Меморандуму (далі – Сторони),
засвідчуючи свої наміри щодо координації дій, поєднання зусиль та співпраці з метою
здійснення заходів, щодо всебічної протидії всім проявам насилля та забезпечення рівноправності за
статевою ознакою, а також охорони прав жінок у суспільстві; задоволення суспільних, економічних,
соціальних, культурних, гендерних, екологічних, господарських, науково-технічних, творчих, вікових,
національно-культурних, спортивних та інших інтересів жінок, спираючись на підтримку і довіру
громадян; визнаючи спільну відповідальність за реалізацію їх надій і прагнень, керуючись у своїх діях
пріоритетом прав і свобод людини, принципом верховенства права, заявляють про необхідність та
доцільність об`єднання зусиль конструктивних сил у обстоюванні та захисті прав жінок у суспільстві.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Меморандум є добровільним взаємним зобов’язанням його Сторін спрямовувати та
координувати свою діяльність з метою реалізації викладених в ньому напрямків співпраці.
2. ЦІЛІ МЕМОРАНДУМУ
2.1. Відповідно до умов цього Меморандуму, Сторони домовляються об’єднати зусилля та спільно
розпочати дії:
•
з залучення коштів міжнародних, місцевих установ, організацій та комерційних організацій,
задля підтримки ініціатив Сторін на місцевому та державному рівнях;
•
по поширенню інформації про незаконне насилля;
•
з питань правової допомоги, безпосередньої участі в розробці програм захисту та
забезпечення прав жінок;
•
по моніторингу випадків порушення прав жінок, підтримки осіб, що потребують
соціального та правового захисту;
•
по наданню всебічної допомоги (психологічної, соціальної, юридичної);
•
по поширенню інформації про існування нерівних прав жінок та чоловіків, а також по
спільній роботі над поліпшенням гендерної політики в Україні;
2.2. Для досягнення зазначених цілей, викладених в п.2.1. Меморандуму, Сторони домовились
взаємодіяти за такими напрямками:
- розробка програм, спрямованих на досягнення цілей Меморандуму;
- участь у заходах та акціях, які пропагують протидію та боротьбу з актами насилля, забезпечення
рівноправності та захист прав жінок;
- інформування громадськості щодо діяльності Сторін в рамках цього Меморандуму через
висвітлення дій та їх результатів у засобах масової інформації (в пресі, на телебаченні, в мережі Інтернет
тощо);
- залучення на добровільних засадах матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів
організацій, підприємств, політичних партій, фізичних осіб України та іноземних країн для реалізації цілей
Меморандуму;

- участь в організації та проведенні заходів (конференцій, семінарів, публікацій в друкованих та
електронних засобах масової інформації, тренінгах, коучінгу, консультуванні, гендерній оцінці, підтримки
проектів і акцій);
- співпраця з іншими програмами, проектами, державними та громадськими, міжнародними
організаціями, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, реалізація спільних проектів
для реалізації цілей Меморандуму;
- висвітлення в засобах масової інформації діяльності сторін Меморандуму;
- інші напрямки за взаємною домовленістю Сторін.
3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА
3.1. Цей Меморандум не обмежує Сторони у будь-яких формах співробітництва, що не суперечать
законодавству України, на даний час і в майбутньому.
3.2. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на
принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної відповідальності
за результати співпраці, поваги інтересів Сторін.
3.3. Для практичної реалізації положень цього Меморандуму Сторони домовились проводити
регулярні робочі зустрічі на рівні керівництва, обмінюватися наявною у їх розпорядженні інформацією з
питань, що становлять взаємний інтерес, надавати взаємну допомогу у організації та проведенні заходів,
спрямованих на досягнення мети Меморандуму.
4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
4.1. Сторони зобов'язуються спільно діяти для досягнення узгоджених цілей у відповідності до
статутних завдань, цілей, програм дій, соціальних інтересів, повноважень та взаємного розвитку організацій
Сторін, що беруть участь у даному Меморандумі.
4.2. Сторони домовилися, що цей Меморандум спрямований на виконання визначеної основної мети
та досягнення цілей, визначених в Меморандумі та Угодах про схвалення та приєднання до нього.
4.3. Сторони зобов'язуються докладати всіх можливих зусиль для подальшого розвитку
взаємовигідного співробітництва та забезпечення залучення до нього широкого кола учасників на
національному, регіональному та місцевому рівнях.
4.4. Сторони розвиватимуть взаємовигідне та довгострокове співробітництво, спрямоване на
досягнення своїх статутних цілей у відповідності до положень цього Меморандуму.
4.5. Сторони домовились обмінюватися досвідом та інформацією в межах питань, що виникають під
час співробітництва.
4.6. У процесі досягнення спільних цілей Сторони будують свої взаємовідносини на основі чесного
партнерства та захисту інтересів кожної з них, створення режиму максимальної підтримки та сприяння.
4.7. Під час планування, підготовки і проведення заходів за участі Сторін Меморандуму, а також у
процесі інших форм взаємодії, кожна із Сторін зобов’язана зберігати надану їй інформацію іншою
Стороною як конфіденційну, якщо хоча б одна із Сторін заявила письмово чи усно про її конфіденційність.
Розголошення конфіденційної інформації не допускається.
5. ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН
5.1. Для реалізації цілей цього Меморандуму Сторони керуються Конституцією України, чинним
законодавством України та взаємодіють між собою на принципах рівноправності, відкритості,
доброчесності та розумності.
5.2. З питань реалізації положень даного Меморандуму Сторони взаємодіють між собою через
уповноважених представників, делегованих і погоджених Сторонами.

5.3. Усі зміни і доповнення до даного Меморандуму набувають чинності лише після письмового
підтвердження прийнятності цих конкретних змін та доповнень Сторонами.
5.4. Кожна Угода про схвалення та приєднання до цього Меморандуму є його невід’ємною
частиною від дати підписання Угоди про схвалення та приєднання, якщо інше окремо не передбачено в
тексті відповідної Угоди про схвалення та приєднання.
6. СТРОК ДІЇ МЕМОРАНДУМУ
6.1. Меморандум набуває чинності з дня його проголошення: «20» серпня 2018р.
6.2. Кожна з Сторін має право вийти з Меморандуму за власним бажанням з попереднім письмовим
повідомленням іншої Сторони не менше, ніж за 20 днів.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Меморандум не накладає на Сторони ніяких фінансових зобов'язань, а також необхідності
змін статутної діяльності з питань, з яких Сторони взаємодіють між собою.
7.2. Всі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються шляхом проведення
переговорів, у разі не досягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.
7.3. Меморандум є підґрунтям для укладання окремих конкретних договорів про спільну діяльність,
якщо Сторони визнають це необхідним або доцільним.
8. ПІДПИСИ СТОРІН

___________________А.І.Ніколаєнко

_____________________ В.В. Мудра

