МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
між Громадською радою при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості
України та Громадською огранізацією Молодіжна Енергетична Спільнота
від

року

Громадська рада при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України (далі Громадська рада Міненерговугілля) в особі Голови ГР Семена Поташника з однієї
сторони, та Громадська огранізаціяМолодіжна Енергетична Спільнота (далі - ГО МЕС) в
особі Голови Яресько Ренати Сергіївни, з іншої сторони, далі разом - Сторони,
уклалицей Меморандум та домовилися про таке:
Стаття 1. Мета і предмет Меморандуму
1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін для напрацювання
актуальних узагальнень енергетичної практики, участі громадськості у процесі прийняття
рішень з питань формування та реалізації політики в енергетичній сфері та забезпечення
відкритості діяльності органів державної влади.
1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін
задля досягнення мети Меморандуму, що здійснюється шляхом підготовки та реалізації
спільних заходів та проектів.
Стаття 2. Напрями співпраці Сторін
2.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю за
такими напрямами:
2.1.1. Аналіз та узагальненняенергетичної практики;
2.1.2. Обговорення актуальних проблем енергетичної галузі;
2.1.3. Організація спільних заходів шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих
столів, зустрічей та інших публічних заходів;
2.1.4. Спільне опрацювання проектів нормативно-правових
енергетики та надання узгоджених експертних висновкіів;
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2.1.4. Участь у плануванні та діяльності робочих груп.
Стаття 3. ФормиспівпраціСторін
3.1. Сторони Меморандуму заявляють про згоду та готовністьвзяти такі зобов'язання:
3.1.1. Активно та оперативно співпрацювати на основі партнерства, взаємодопомоги та
взаємопідтримки;
3.1.2. З метою підвищення ефективності діяльності Сторін, а також співпраці між ними,
забезпечувати інформаційний обмін щодо діяльності Сторін з актуальних питань
енергетичної галузі;

3.1.3. Організовувати спільні, у тому числі публічні заходи для обговорення ктуальних
питань роботи енергетичної галузі, а також заходи, спрямовані на обмін досвідом між
Сторонами.
Стаття 4. Організація співпраці Сторін
4.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони:
4.1.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення пропозицій
щодо організації спільних заходів;
4.1.2. Проводять зустрічі з метою обговорення питань щодо реалізації Меморандуму,
обміну інформацією про діяльність Сторін;
4.1.3. Беруть на себе зобов'язання зберігати конфіденційність персональної інформації, що
стала відома у зв'язку з реалізацією Меморандуму, зокрема відповідно до вимог
законодавстваУ країни;
4.1.5. Беруть на себе зобов'язання утримуватись від дій, які можутьз аподіяти моральну,
економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.
Стаття 5. Прикінцевіположення
5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та укладається
строком на період повноважень Громадської ради якщо жодна зі Сторін не пізніше як за
місяць до припинення дії Меморандуму письмово не повідомить іншу Сторону про свій
намір припинити його дію.
5.2. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будь-який час,
письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за місяць.
5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою
згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною.
5.4. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом проведення
консультацій та переговорів.
Учинено у місті Києві___________ 2017 року українською мовою у двох примірниках (по
одному примірнику кожній зі Сторін), кожен з яких має однакову юридичну силу.

Голова Громадської ради,
Герой України

Голова ГО «Молодіжна Енергетична Спільнота»

