ВІДКРИТИЙ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ, ЗАПОЧАТКОВАНИХ ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ
«ТРИБУНАЛ» І «РУХОМ ОЛЕКСАНДРА СЕМЕНКА»
м. Київ

Дата проголошення:27 листопада2017 року

Ініціатором цього Відкритого Меморандуму (далі – Меморандум) є
політична партія «ТРИБУНАЛ», яка, визнаючи волю і демократичний
вибір Українського народу, спираючись на підтримку і довіру громадян,
визнаючи спільну відповідальність за реалізацію надій і прагнень усіх
громадян, керуючись у своїх діях пріоритетом прав і свобод людини,
принципом верховенства права і захистом національних інтересів
України, розуміючи критичний соціальний, економічний і політичний
стан українського суспільства, заявляє про необхідність та доцільність
об`єднання зусиль конструктивних, патріотичних сил у обстоюванні
інтересів Українського народу і запрошує приєднатися до Меморандуму
інші політичні та громадські об’єднання України, що поділяють зазначені
у ньому цілі.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний

Меморандум,
ініційований
політичною
партією
«ТРИБУНАЛ», є відкритим для приєднання інших політичних сил,
громадських об’єднань, трудових колективів (далі – Сторони, Учасники).
1.2. Цей Меморандум є добровільним взаємним зобов’язанням його
Сторін спрямовувати та координувати свою діяльність з метою реалізації
викладених в ньому напрямків співпраці.
ІІ. УЧАСНИКИ МЕМОРАНДУМУ:
2.1. Політична партія «ТРИБУНАЛ».
Юридична адреса: 03056, м. Київ, вул. Польова, 37.
Дата підписання Учасником: 27 листопада 2017 року.
ІІІ. ЦІЛІ МЕМОРАНДУМУ
Цей Меморандум укладається з метою організації взаємодії між його
Учасниками за такими напрямками:
3.1. Захист основних прав і свобод людини і громадянина в Україні.
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3.2. Захист та забезпечення суспільних інтересів, безпеки українського
народу.
3.3. Підвищення рівня участі громадян та їх об'єднань в державному
управлінні.
3.4. Реалізація громадських ініціатив, спрямованих на просування та
захист інтересів громадян та їх об’єднань у відносинах з представниками влади
всіх рівнів.
3.5. Формування та розвиток громадянської правосвідомості, правовий
розвиток суспільства та держави, запобігання корупції та організованій
злочинності.
3.6. Встановлення ефективного громадянського контролю за діяльністю
органів законодавчої, виконавчої і судової влади та органів місцевого
самоврядування, що має підвищити рівень довіри громадян до діяльності
держави та її органів.
3.7. Підготовка проектів законів, урядових постанов і рішень та інших
директивних актів для забезпечення здійснення реальних економічних,
соціальних і політичних реформ в Україні.
3.8. Реформування і розвиток економіки, стимулювання підприємницької
діяльності, зміцнення ринкових відносин, підвищення ролі держави в
стратегічних галузях виробництва.
3.9. Демонополізація і деолігархізація реального сектору економіки,
«відрив» крупного бізнесу від бюджетних коштів.
3.10. Проведення політики створення робочих місць, відхід від концепції
використання дешевої робочої сили, забезпечення достойного рівня заробітної
плати як головної складової соціального розвитку української родини мають
стати пріоритетом держави та її інституцій в соціально – економічній сфері.
3.11. Втілення справедливого і достойного пенсійного забезпечення,
вивіреної тарифної політики у сфері ЖКГ, реформування системи соціальних
стандартів і пільг, підвищення якості життя громадян, у т. ч. ветеранів праці,
військової служби, учасників бойових дій, малозабезпечених верств населення,
молодих та неповних сімей, людей з обмеженими можливостями.
3.12. Ефективне реформування системи охорони здоров’я за передовими
світовими стандартами, розвиток фізичного виховання і спорту, в першу чергу
в дитячому і молодіжному середовищі.
3.13. Вирішення як першочергових проблемних питань середньої,
середньо – спеціальної, вищої та післядипломної освіти, розвитку
фундаментальних і прикладних галузей науки, розробка та впровадження в
практику передових інноваційних, у т. ч. енергозберігаючих технологій.
3.14. Духовний розвиток народів України, збереження та популяризація
культурної спадщини, патріотичне виховання населення.
3.15. Забезпечення екологічної і продовольчої безпеки в Україні.
3.16. Реалізація широкого запровадження в практику агропромислового і
продовольчого комплексів України міжнародної системи сталого розвитку
природи і природокористування.
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3.17. Підготовка, в першу чергу – на законодавчому рівні, і поступове
впровадження справедливого ринку землі, збереження та суттєвий розвиток
соціальної інфраструктури на селі.
3.18. Утвердження свободи совісті та віросповідання.
3.19. Забезпечення гендерної рівності.
3.20. Забезпечення свободи слова та незалежності ЗМІ.
3.21. Висвітлення в засобах масової інформації діяльності політичних
партій та громадських об’єднань, що приєдналися до Меморандуму.
3.22. Інші напрямки за взаємною домовленістю Учасників.
IV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА
4.1. Сторони підтримують ініціативу політичної партії «ТРИБУНАЛ»
щодо створення громадсько-політичного руху (Рух Олександра Семенка) для
забезпечення координації дій з питань спільної реалізації програмних
положень. Подальше приєднання до нього інших політичних сил та
громадських об’єднань здійснюється у відповідності до Розділу VІ цього
Меморандуму.
4.2. Учасники погоджуються, що форма взаємодії між ними, яка
обумовлена п.4.1 цього Розділу, є пріоритетною, але не єдиною.
4.3. Цей Меморандум не обмежує Учасників у будь-яких формах
співробітництва, що не суперечать законодавству України, на даний час і в
майбутньому.
V. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
5.1. Учасники зобов'язуються спільно діяти для досягнення узгоджених
цілей у відповідності до статутних завдань, цілей, програм дій, соціальних
інтересів, повноважень та взаємного розвитку організацій кожного із
Учасників, що беруть участь у даному Меморандумі.
5.2. Учасники домовилися, що цей Меморандум спрямований на
виконання визначеної основної мети та досягнення цілей, визначених в
Меморандумі та Угодах про схвалення та приєднання до нього.
5.3. Учасники зобов'язуються докладати всіх можливих зусиль для
подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва та забезпечення
залучення до нього широкого кола учасників на національному, регіональному
та місцевих рівнях.
5.4. Учасники
розвиватимуть
взаємовигідне
та
довгострокове
співробітництво, спрямоване на досягнення своїх статутних цілей у
відповідності до положень цього Меморандуму.
5.5. Сторони домовились обмінюватися досвідом та інформацією в межах
питань, що виникають під час співробітництва.
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5.6. У процесі досягнення спільних цілей Учасники будують свої
взаємовідносини на основі чесного партнерства та захисту інтересів кожного з
них, створення режиму максимальної підтримки та сприяння.
5.7. Під час планування, підготовки і проведення заходів за участі двох і
більше Учасників Меморандуму, а також у процесі інших форм взаємодії,
кожен з Учасників зобов’язаний зберігати надану йому інформацію іншим
Учасником (Учасниками) як конфіденційну, якщо хоча б один з Учасників
заявив письмово чи усно про її конфіденційність. Розголошення конфіденційної
інформації не допускається.
VI. ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ
6.1. Для реалізації цілей цього Меморандуму Учасники керуються
Конституцією України, чинним законодавством України та взаємодіють між
собою на принципах рівноправності, відкритості, доброчесності та розумності.
6.2. З питань реалізації положень даного Меморандуму Сторони
взаємодіють між собою через уповноважених представників, делегованих і
погоджених Учасниками.
6.3. Порядок приєднання до цього Меморандуму нових учасників
визначається у відповідності до статутних документів Учасника, що
приєднується, з подальшим підписанням з політичною партією
«ТРИБУНАЛ» відповідної Угоди про схвалення та приєднання до Відкритого
Меморандуму про співпрацю з метою реалізації політичних та громадських
ініціатив, започаткованих політичною партією «ТРИБУНАЛ» і Рухом
Олександра Семенка (далі – Угода про схвалення та приєднання).
6.4. В Угоді про схвалення та приєднання відображаються додаткові (не
передбачені цим Меморандумом) особливості співробітництва для кожного
Учасника, що приєднався до Меморандуму (пріоритетні напрямки та сфери
співробітництва, можливі особливості форм взаємодії тощо). Текст Угоди про
схвалення та приєднання є конфіденційним та не підлягає розголошенню
повністю або частково без попереднього письмового погодження Сторін, що її
підписали.
6.5. Учасник, що приєднується до цього Меморандуму, має право
приєднатися до нього повністю або в частині. У випадку часткового
приєднання, в Угоді про схвалення та приєднання вказуються пункти
Меморандуму, за якими Учасник, що приєднався, утримується від взаємодії по
суті. При цьому Учасник, що приєднався, підтримує Меморандум в цілому та
утримується від співпраці виключно за оговореними в Угоді про схвалення та
приєднання пунктами.
6.6. У разі реорганізації або зміни назви Учасника, що підписав Угоду про
схвалення та приєднання до цього Меморандуму, його правонаступник
автоматично стає учасником Угоди та даного Меморандуму, та повторне їх
підписання не потребується. Про зміну назви вказується в наступному
Бюлетені, що видається відповідно до п. 6.9 цього Меморандуму.
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6.7. Усі зміни і доповнення до даного Меморандуму набувають чинності
лише після письмового підтвердження прийнятності цих конкретних змін та
доповнень Учасниками, які підписали Угоду про схвалення та приєднання.
6.8. 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.
6.9. Після кожної зміни/доповнення тексту Меморандуму політична
партія «ТРИБУНАЛ» (її правонаступник) видає відповідний Бюлетень з
текстом Меморандуму, чинним на дату видання Бюлетеня. Видання текстів
Угод про схвалення та приєднання здійснюється з урахуванням положень
п. 6.4 даного Меморандуму.
6.10. В тексті Меморандуму, який друкується в Бюлетені, в обов'язковому
порядку вказуються всі його Учасники, що підписали Угоди про схвалення та
приєднання, із зазначенням пунктів, за якими вони утримались від
співробітництва при підписанні Угоди про схвалення та приєднання, та пунктів
доповнень і змін до Меморандуму, за якими не було отримано відповідне
письмове підтвердження їх прийнятності.
6.11. За письмовою згодою Сторін, які підписали Угоду про схвалення та
приєднання, як додаток до Бюлетеня, може бути опубліковано текст Угоди.

VII. СТРОК ДІЇ МЕМОРАНДУМУ
7.1. Меморандум набуває чинності з дня його проголошення:
27 листопада 2017 року.
7.2. Сторона, що приєдналась до Меморандуму, набуває статусу його
Учасника у відповідності до п. 6.8 Меморандуму.
7.3. Кожен Учасник має право вийти з Меморандуму за власним
бажанням з попереднім письмовим повідомленням політичної партії
«ТРИБУНАЛ» не менше, ніж за 20 днів. У такому випадку протягом 10 днів з
дати виходу Учасника, політична партія «ТРИБУНАЛ» зобов’язана
надрукувати Бюлетень з новою редакцією даного Меморандуму
(у відповідності до п. 6.9 Меморандуму).

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Цей Меморандум не накладає на Сторони ніяких фінансових
зобов'язань, а також необхідності змін статутної діяльності з питань, з яких
Сторони взаємодіють між собою.
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8.2. Всі спори між Учасниками, з яких не було досягнуто згоди,
вирішуються шляхом проведення переговорів, у разі не досягнення згоди відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Меморандум є підґрунтям для укладання окремих конкретних
договорів про спільну діяльність, якщо Сторони визнають це необхідним або
доцільним.
IX. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ УЧАСНИКІВ
Політична партія «ТРИБУНАЛ»
03056, м. Київ, вул. Польова, буд. 37.
Свідоцтво про реєстрацію № 362 п.п. від 01.02.2016 р.
тел.: 0442889225, тел.моб.:0933112397
e-mail: pptribunal@ukr.net
Голова політичної партії «ТРИБУНАЛ» ______________________ О. Семенко

