
Меморандум про співробітництво 
між

ВГО «Інноваційний Фонд Народна Ініціатива» та

Громадська організація «ВІЛЬНА ГЕНЕРАЦІЯ»

Всеукраїнська громадська організації! «Інноваційний Фонд 
Народна Ініціатива» (далі -  ВГО «ІФНІ»), в особі Голови ради ВГО, 
Нижника Василя Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони

Громадська організація «ВІЛЬНА ГЕНЕРАЦІЯ»

(далі -  ГО «ВГ»), в особі Голови, Сатова О.Я , який діє на підставі Статуту 
з другої сторони, а разом -  Сторони

-  усвідомлюючи важливість об’єднання зусиль представників громадськості, 
всіх сторін суспільного діалогу, у питаннях системного, збалансованого 
розвитку української держави, розвитку продуктивних сил на основі 
сучасних -  інноваційних підходів, охорони довкілля, раціонального 
використання та відтворення природних ресурсів України;

-  усвідомлюючи важливість об’єднання зусиль, спрямованих на побудову 
нових відносин суспільства з її керуючою системою; розробку та 
виконання загальнодержавних та регіональних інноваційних програм, 
всебічного розвитку людини та громад, вбачаючи безсистемність процесів 
в державному управлінні, які мають серйозні ризики й конфліктні наслідки 
для різних соціальних груп та держави в цілому;

-  розуміючи потребу поглибленого співробітництва України з міжнародними 
інституціями (приєднання до відповідних міждержавних та громадських 
ініціатив, тощо),

-  розуміючи необхідність створення в Україні гнучкої інноваційної системи 
розвитку держави та стимулювання підприємницького середовища, яке б 
відповідало на глобальні виклики й було локомотивом світового розвитку 
та здатна адекватно реагувати на вимоги та потреби суспільства, 
споживачів;

-  з метою стабілізації і поліпшення стану соціально-економічного розвитку 
України;

-  керуючись Конституцією України, Законом України «Про громадські 
об’єднання», Указами Президента України «Про сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні» та «Про Стратегію сталого розвитку "Україна -  2020», документом 
«НАРОДНА ІНІЦІАТИВА платформа діалогу громадянського суспільства з 
органами публічного управління»,

уклали цей Меморандум про співробітництво (далі -  Меморандум) про таке:

Стаття 1



Сторони розглядають одна одну як дружніх партнерів, які діють 
відповідно до чинного законодавства України, Статут і Положення, в межах 
досягнутих домовленостей і укладенихугод.

Сторони вважають за доцільне співпрацювати з метою досягнення 
спільних завдань.

Сторони висловлюють прагнення розвивати співробітництво на 
принципах рівноправності, законності, взаємодопомоги, поваги інтересів 
один одного, оперативності, дотримання суспільних інтересів, раціональності 
та збереження конфіденційності інформації, отриманої в процесі співпраці.

Стаття 2

Предметом цього Меморандуму є взаємне вирішення Сторонами 
питань у сферах реалізації:

-  сприяння налагодженню ефективних механізмів участі громадськості та
представників різних сторін суспільного діалогу у формуванні та реалізації 
державної політики у сфері становлення інноваційної, динамічної 
соціально-економічної моделі розвитку суспільства на основі
раціонального використання національних традицій, відтворення наукової 
діяльності, як локомотива прогресу України;

-  об’єднання зусиль, спрямованих па виконання загальнодержавних та 
регіональних програм розвитку громад та їх прогресу;

-  підвищення рівня знань громадян у сфері державного управління та 
зростання ролі громадянського суспільства в цьому процесі;

-  розширення можливості доступу населення до інноваційної інформації у 
всіх сферах життя суспільства;

-  вивчення та втілення міжнародного досвіду у відповідних сферах 
діяльності Сторін;

-  удосконалення інноваційного законодавства з всіх сторін життя 
суспільства, як обов’язкового інструменту стратегічного планування 
розвитку соціально-економічної політики на національному, 
регіональному і а місцевому рівнях;

-  проведення спільних заходів, як то конференції, семінари, круглі столи, 
презентації, виставки, конкурси, зустрічі, інші інформаційні заходи;

-  запровадження обміну інформацією щодо фактів порушень вимог 
природоохоронного законодавства та прийняття відповідних заходів;

-  висвітлення у засобах масової інформації спільних дій ВГО «ІФНІ» та 
ГО «ВГ».

Стаття З

3.1. Для реалізації мети та предмету цього Меморандуму, Сторони мають 
право:
3.1.1. Створювати спільні робочі групи, комісії, залучати фахівців Сторін,



для вирішення гострих виникаючих проблемних питань.
3.1.2. Здійснювати взаємну допомогу у реалізації спільних заходів.
3.2. Сторони зобов’язані:
3.2.1. Виконувати умови цього Меморандуму.
3.2.2. Обмінюватися наявною у їх розпорядженні інформацією з питань, що 
становлять спільний інтерес, проводити взаємні консультації, встановлювати 
необхідні зв’язки з третіми особами та інформувати один одного про 
результати цих контактів.
3.3. В межах реалізації цього Меморандуму Сторони:

-  сприяють залученню членів ВГО «ІФНІ» та ГО «ВГ» до реалізації 
проектів та програм, що становлять спільний інтерес;

-  створюють умови для залучення до реалізації спільних проектів і 
програм інвестицій, інновацій та досвідчених фахівців.

Стаття 4

Сторони для реалізації положень цього Меморандуму, в тому числі для 
ведення переговорів, медіації, складання узгоджених робочих планів та їх 
реалізації визначають робочий орган -  секретаріат (відповідальних осіб) за 
узгодженням сторін, який буде їх робочим органом згідно додатку до даного 
Меморандуму, який є його невід’ємною частиною.

Повноваження, обов’язки, підзвітність секретаріату прописується в 
додатку до даного Меморандуму.

Стаття 5

Сторони при реалізації спільних проектів і програм зобов’язуються 
дотримуватись прав інтелектуальної власності кожної з них.

Стаття 6

Меморандум не накладає на Сторони жодних юридичних, фінансових 
чи інших зобов’язань, крім обумовлених у ньому.

Стаття 7

7.1. Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання і діє 
протягом наступних 5 (п’ять) років. Термін дії Меморандуму автоматично 
подовжується на наступний п’ятирічний період, якщо жодна із сторін за 1 
(один) місяць до закінчення терміну дії Меморандум не повідомить у 
письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

7.2 Меморандум може бути розірвано в односторонньому порядку, на 
підставі письмової заяви однієї із сторін у термін 1 місяць з моменту 
отримання іншою стороною зазначеної заяви.

7.3. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться у письмовій 
формі за згодою сторін та оформляються протоколами, які становитимуть



складову частину цього Меморандуму.
7.4. Спори, що виникають при тлумаченні та застосуванні цього 

Меморандуму, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.5. Цей Меморандум укладено українською мовою в двох 

примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному примірнику для 
кожної зі Сторін.

7.5. Всі питання, не врегульовані цим Меморандумом, вирішуються у 
відповідності до чинного законодавства України.

Реквізити га підписи сторін:

ВГО «Інноваційний Фонд 
Народна Ініціатива»
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