МЕМОРАНДУМ
про співробітництво та організацію взаємовідносин
м. Харків

"___"________________ 2013 р.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ ПРАЦІВНИКІВ
СФЕРИ БЕЗПЕКИ» СПБ (далі Сторона 1), в особі Голови Правління Косенко
Володимира Анатолійовича, та___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далі Сторона 2), в особі __________________________________________________ з
іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")
уклали цю Угоду про співробітництво та організацію взаємовідносин (надалі іменується
"Угода") про наступне:
1. Сторони цією Угодою підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає
спільна і погоджена реалізація Сторонами проектів у сфері правових відносин між
державою і платниками податків, створення сприятливого податкового клімату для
розвитку промисловості та підприємництва в Україні, систематизації та
стабілізації
податкової політики, послаблення податкового тиску на суб’єктів господарювання,
поліпшення фінансового стану та платоспроможність підприємств, зменшення
кредиторської і дебіторської заборгованості підприємств.
2.Співпраця Сторін здійснюється шляхом:
- сприяння захисту прав та інтересів членів Сторін;
- представлення та захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед юридичними та
фізичними особами, та в громадських органах та організаціях;
- одержання від органів влади і управління та органів місцевого самоврядування
інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань;
- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних та місцевих
програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
- розроблення власних проектів, які відповідають статутним цілям та завданням Сторін
та не суперечать чинному законодавству, фінансувати та реалізувати їх;
- поширення інформації про діяльність Сторін та пропагування своїх ідей та цілей.
- внесення взаємних пропозицій до органів влади і управління;
- сприяння узагальненню, розробці та реалізації нових методів та методик професійного
та спеціального навчання спеціалістів з безпеки, забезпеченню акумулюванню знань у
цій сфері;
- забезпечення обміну досвідом та інформацією між членами Сторін;
- надання допомоги членам організації матеріально-технічними та іншими засобами при
здійсненні ними своїх обов’язків, відповідно до статутних завдань Сторін.
3. Сторони також, зобов'язуються спільно діяти на засадах взаємної вигоди для
досягнення спільних господарських цілей у відповідності до статутних завдань та
економічних інтересів кожної із Сторін цієї Угоди.
4. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати
свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один
одного.
5. У випадку необхідності Сторони забезпечуватимуть взаємне фінансування
спільних проектів на безоплатній та безпроцентній основі. Для цієї мети кошти можуть
акумулюватися на рахунку однієї із Сторін; розмір, сума та порядок їх використання
будуть визначатися окремою угодою Сторін.
6. Сторони можуть здійснювати взаємне кредитування на цілі, визначені угодами
Сторін у межах співробітництва.

7. Для якнайшвидшого досягнення цілей за цією Угодою Сторони зобов'язуються
обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією щодо усіх аспектів
взаємного інтересу, проводити спільні консультації і семінари, встановлювати науковотехнічні та комерційно-фінансові зв'язки із третіми особами й інформувати один одного
про результати подібних контактів.
8. Конкретні форми та розміри ресурсів Сторін, які залучаються до участі у
здійсненні спільних проектів будуть визначатися окремими договорами Сторін.
9. Ця Угода укладена на невизначений строк - на увесь час, протягом якого Сторони
залишатимуться зацікавленими у продовженні спільної діяльності.
10. Ця Угода не є попереднім договором у розумінні ст. 635 Цивільного кодексу
України та ст. 182 Господарського кодексу України і не покладає на Сторони юридичних
обов'язків, щодо укладення у майбутньому основного договору.
11. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології
українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.
12. Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що
оформляється додатковою угодою до цієї Угоди.
13. Додаткові угоди та додатки до цієї Угоди є її невід'ємними частинами і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками.
14. Сторони зобов'язуються при виконанні цієї Угоди не зводити співробітництво до
дотримання лише наявних у ній умов, підтримувати ділові контакти та вживати всіх
необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.
Реквізити Сторін:
Сторона 1
Харківська обласна громадська
організація «Союз працівників сфери
безпеки» СПБ
61047, м. Харків, вул. Тархова, буд. 7,
кв. 45,
Код ЄДРПОУ 36625869,
Р/р 26000193510 в ПАТ АБ
"Укргазбанк", МФО 320478
Голова правління _________В.А.Косенко

Сторона 2

