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Цей меморандум про співпрацю (далі-Меморандум) укладається між
Всеукраїнською Організацією Громадською Спілкою «Об’єднання учасників
АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!» в особі Голови Правління Руденка Руслана
Володимировича, головою осередку Громадської спілки «Об'єднання
учасників АТО «Українці разом» по Полтавській області» Даценко
Світланою Анатоліївною, які діють на підставі Статуту (далі – «Сторона 1») та
Зіньківською районною радою, в особі голови районної ради Нерозі Сергія
Васильовича, що діє згідно чинного законодавства України (далі – “Сторона
2”), а разом іменуються «Сторони», усвідомлюючи необхідність спільних дій,
спрямованих на удосконалення підвищення рівня соціальної та правової
захищеності осіб, які брали участь в бойових діях під час проведення
антитерористичної операції, їх сімей, волонтерів, отримувачів волонтерської
допомоги та інших осіб, пошуку шляхів комплексного вирішення проблем
постраждалих учасників антитерористичної операції, налагодження взаємодії
державних органів влади з громадськими організаціями для ефективного
відновлення життя постраждалих в антитерористичній операції.
Стаття 1
Метою Меморандуму є взаємодія та координація діяльності Сторін для
взаємодопомоги та отримання позитивного результату в реалізації прав та
соціальних гарантій, передбачених законодавством України, особами, які брали
участь в бойових діях під час проведення антитерористичної операції, членами
їх сімей, задоволення їх суспільних, зокрема економічних, соціальних,
культурних, екологічних та інших інтересів, використання наявних
можливостей у забезпеченні захисту їх політичних, економічних, соціальних
прав, наданню оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної
допомоги, у тому числі і для сприяння вирішенню житлових проблем.
Стаття 2
Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають
здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, встановленої цим
Меморандумом.
Для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом, Сторони
спільними зусиллями:
- створюють та розповсюджують інформаційні матеріали щодо прав та
соціальних гарантій, передбачених законодавством України, для осіб, які брали
участь в бойових діях під час проведення антитерористичної операції, та членів
їх сімей;
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- узагальнюють та систематизують існуючі проблеми осіб, які брали
участь в бойових діях під час проведення антитерористичної операції, та членів
їх сімей з метою пошуку шляхів їх вирішення;
- здійснюють діяльність, спрямовану на удосконалення чинного
законодавства України з метою усунення прогалин та підвищення рівня
соціальної та правової захищеності осіб, які брали участь в бойових діях під час
проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей;
Стаття 3
Для досягнення поставленої мети координація діяльності Сторін буде
здійснюватися шляхом:
- обміну інформації про плани діяльності кожної Сторони, проекти і
програми, що розроблені та/або реалізуються на відповідній території України,
заходи, які необхідно провести, з метою утворення єдиного інформаційного
поля;
- сприяння у проведенні інформаційної кампанії;
- проведення спільних засідань та «круглих столів» із залученням
фахівців відповідної сфери діяльності;
- спільного просування ініціатив щодо змін законодавства України з
питань соціального та правового захисту осіб, які брали участь в бойових діях
під час проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей, реалізацію
відповідних проектів та програм;
- проведення заходів щодо посилення участі громадськості у вироблені та
реалізації державної політики щодо прав та соціальних гарантій, передбачених
законодавством України, особами, які брали участь в бойових діях під час
проведення антитерористичної операції, їх сімей, волонтерів, отримувачів
волонтерської допомоги та інших осіб, тощо.
Стаття 4
Для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом, Сторони будуть
докладати всіх можливих зусиль для подальшого розвитку співробітництва та
забезпечення залучення до нього широкого кола учасників на регіональному та
місцевих рівнях.
Стаття 5
Сторони будуть проводити постійні консультації для обговорення
узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці.
У ході консультацій також можуть розглядатися поточні та перспективні
питання взаємодії Сторін.
У разі необхідності Сторони будуть проводити спеціальні консультації,
місце, терміни проведення, а також порядок денний будуть узгоджуватися
додатково.
Стаття 6
Кожна із Сторін цього Меморандуму призначає відповідальну особу за
здійснення співробітництва між Сторонами.
Стаття 7
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Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за
взаємною письмовою згодою Сторін шляхом укладання доповнень до
Меморандуму.
Усі розбіжності та суперечності щодо порядку виконання та тлумачення
цього Меморандуму, регулюються шляхом проведення прямих переговорів між
Сторонами.
Стаття 8
Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами і
діє доки його дія не буде припинена обопільною згодою Сторін.
Після завершення дії Меморандуму Сторони мають проаналізувати
результати співпраці.
Цей Меморандум складено у двох автентичних примірниках українською
мовою по одному для кожної Сторони.
Від Громадської спілки
«Об’єднання учасників АТО
«УКРАЇНЦІ – РАЗОМ!»»
Голова правління

Р. В.Руденко

Голова осередку
Громадської спілки
«Об’єднання Учасників АТО
«Українці разом!» по
Полтавській області

С. А. Даценко

Голова Зіньківської районної ради

С.В.Нерозя
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Заступник голови Зіньківської районної ради

С. В. Загорулько

Опішнянський селищний голова

С. Р. Маммадова

Артелярщинський сільський голова

С.О. Манойло

Батьківський сільський голова

Б.С. Іванченко

Бірківський сільський голова

С. С. Костенко

Власівський сільський голова

С. І. Хоменко

Великопавлівський сільський голова
Високівський сільський голова
Дейкалівський сільський голова

Я. О. Переятенець
Н. П. Брага
В. О. Загорулько

Загрунівський сільський голова

В. І. Цюпа

Кирило – Ганнівський сільський голова

С. М. Тополь

Лютенсько – Будищанський сільський голова

М. І. Білик

Малобудищанський сільський голова

Б. І. Дядечко

Новоселівська сільський голова

В. І. Міхеєв

Першотравневий сільський голова
Пишненківський сільський голова

М. М. Калениченко
В. В. Шум
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Покрівський сільський голова

О. В. Скрипник

Попівський сільський голова

Н. О.Мартосенко

Проценківський сільський голова

В. І. Литвиненко

Статківський сільський голова

В. В. Баран

Тарасівський сільський голова

О. Б. Верес

Удовиченківський сільський голова

М. М. Силка

Човно-Федорівський сільський голова

О. Г. Чуть

Шилівський сільський голова

В. О. Сивокінь

