МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
між неприбутковими громадськими організаціями
м. Харків

«____» __________ 2013р.

З метою ефективної співпраці в процесі об'єднання учасників ринку послуг безпеки
Харківська обласна громадська організація «Союз працівників сфери безпеки» СПБ, в
особі голови правління Косенко В.А.,
і_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________, надалі іменовані
"Сторони", констатують свої наміри щодо подальшої співпраці та погоджуються про
наступне.
Стаття 1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ
1.1.Основним предметом цього Меморандуму є співпраця для досягнення цілей
громадських організацій.
1.2. З метою виконання цього Меморандуму, Сторони визначають наступні сфери
взаємного співробітництва:
1.2.1 в області об'єднання учасників ринку безпеки;
1.2.2 в галузі забезпечення громадської координації їх діяльності;
1.2.3 в галузі сприяння та участі у розвитку цивілізованого ринку безпеки на принципах
партнерства, законності і здорової конкуренції всіх учасників;
1.2.4 в галузі розвитку високого рівня етики в професійних і ділових відносинах;
1.2.5 в області підвищення ролі недержавних суб'єктів підприємництва по захисту
державної, приватної власності та безпеки громадян;
1.2.6 в області обміну досвідом і знаннями, накопиченими Сторонами у відповідних
сферах діяльності, за допомогою участі представників Сторін у семінарах, конференціях,
бізнес-форумах та інших заходах, організованих будь-який з Сторін;
1.2.7 брати участь у спільних розробках стандартів для професійного функціонування
суб'єктів сфері безпеки.
1.2.8 будь-які інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.
Стаття 2. НАМІРИ СТОРІН
2.1. У рамках цього Меморандуму Сторони:
2.1.1 представляють і захищають свої законні інтереси та права, законні інтереси і права
своїх членів в органах державної влади і управління, в органах місцевого самоврядування
та громадських органах.
2.1.2 ідейно, організаційно підтримують інші громадські об'єднання, надають допомогу в
їх створенні.
2.1.3 отримують від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації предмету цього Меморандуму.
2.1.4 беруть участь у здійсненні державної регуляторної політики, відповідно до Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
2.1.5 вносять пропозиції до органів влади і управління, місцевого самоврядування.
2.1.6 організовують і беруть участь у конференціях, семінарах, виставках та інших
громадських заходах з питань, що належать до предмету цього Меморандуму;
2.1.7 пропагандують свою діяльність за допомогою засобів масової інформації, в тому
числі, шляхом організації та проведення спеціалізованих теле - радіо програм, створення і
поширення кіно - відео, аудіо та поліграфічної продукції.
2.1.8 подають пропозиції до державних органів влади з питань, що стосуються предмета
цього меморандуму;

2.1.9 у встановленому законом порядку засновують засоби масової інформації.
2.1.10 створюють установи та організації з правом юридичної особи.
Стаття 3. ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН
3.1. У рамках цього Меморандуму Сторони керуються законодавством України і
здійснюють взаємодію на принципах рівноправності, відкритості та доброчесності.
3.2. Сторони взаємодіють один з одним з питань виконання пунктів даного Меморандуму
через уповноважених представників, делегованих Сторонами, для розгляду виникаючих
питань і проведення спільних дій.
3.3. При здійсненні цього Меморандуму, Сторони гарантують конфіденційність
інформації, що передається один одному і зобов'язуються не розголошувати і не
передавати отриману ними інформацію третім особам, за винятком випадків,
передбачених законодавчими актами України та письмової згоди іншої Сторони.
Стаття 4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Цей Меморандум не накладає на Сторони ніяких фінансових зобов'язань.
4.2. Спори та розбіжності між Сторонами з питань, що належать до сфери дії цього
Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів або консультацій між
Сторонами. Порядок вирішення спорів та розбіжностей, що виникають при реалізації
договорів (угод), що укладаються для проведення операцій в рамках цього Меморандуму,
встановлюється договорами (угодами).
4.3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму оформляються у письмовій формі за
підписом уповноважених осіб Сторін і є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
4.4. Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє до
моменту його розірвання обома Сторонами за обопільною згодою або за бажанням однієї
із Сторін з попереднім повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 30 днів. Розірвання
даного Меморандуму не тягне розірвання договорів (угод), укладених між Сторонами
щодо фінансування окремих проектів.
4.5. Текст цього Меморандуму складено у двох примірниках, по одному примірнику для
кожної сторони.
Стаття 5. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ХОГО «СПСБ»
м.Харків, вул.Плеханівська ,25-а
Код ЄДРПОУ 36625869,
Р/р 26000193510 в ПАТ АБ "Укргазбанк",
МФО 320478
Голова Правління
В.А.Косенко

