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МЕМОРАНДУМ ПРО ПАРТНЕРСТВО 

 
м. Київ                                                                                             28.05.2015 

 

Цей меморандум визначає засади співпраці учасників партнерства у 

національному Русі «Ні хабарництву! Я не даю і не беру хабарів» (далі – 

Партнерство).   

 

1. Передмова 
Зважаючи на те, що сторони усвідомлюють, що явища хабарництва та 

корупції в Україні є масштабними та загрозливими для становлення 

демократичної та заможної країни, учасники Партнерства погодилися спільно 

діяти задля подолання цих негативних явищ.  

 

2. Мета Партнерства 
Партнерство створюється з метою посилення ефективності зусиль 

громадських організацій України, Рухів, суспільних ініціатив щодо посилення 

впливу на процес протидії хабарництва в Україні. 

 

3.Завдання Партнерства 

 Сприяти посиленню та поглибленню комунікації між 

представниками громадянського суспільства України для подолання явища 

хабарництва. 

 Поширювати суспільно важливу інформацію серед журналістів та 

громадян щодо можливих механізмів боротьби з хабарництвом та про 

різноманітні суспільні ініціативи у цьому напрямку. 

 Залучати якомога ширші верстви населення до активних дій 

протидії хабарництву та корупції. 
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 Сприяти синергії зусиль громадських інституцій в реалізації 

конкретних завдань та проектів спрямованих на подолання корупції та 

хабарництва. 

  Проводити з учасниками Партнерства спільні заходи. 

 Забезпечувати інформування про діяльність членів Партнерства. 

4. Принципи діяльності 

Відкритість. Партнерство відкрите до участі для всіх громадських 

організацій та громадян, що зацікавлені в ідеї Руху. 

Рівність. Усі учасники Партнерства є рівними в можливостях вираження 

своїх думок, участі в комунікації та реалізації спільних ініціатив. 

Взаємоповага. Учасники Партнерства діють на підставі взаємної поваги. 

Дії чи вислови, які  можуть трактуватися як зневажливі чи образливі щодо 

учасників Партнерства, не допускаються. 

 

5.   Діяльність 
Учасники партнерства діють через різноманітні форми громадської 

активності задля реалізації мети та завдань їхніх організацій.  

Комунікація 
Між учасниками партнерства постійно здійснюється комунікація з метою 

поширення необхідної інформації про організації та їхню діяльність.  

Прийняття рішень 
Рішення, які стосуються всього Партнерства, приймаються на спільних 

зустрічах організацій або за допомогою електронних обговорень.  

 

6. Координація Партнерства 

Загальну координацію і модерування діяльності Партнерства здійснює 

організація, яка ініціювала створення Партнерства. 

 

7.Підписи учасників Партнерства 

 

 

Від ГО «Асоціація випускників 

Університету «КРОК» 

 

Голова Правління 

Світлана Заріпова 

 

 

 

_________________ 

 

Від ГО «Ні хабарництву! Я не даю і 

не беру хабарів» 

 

Голова Організації 

Сергій Гула  

 

 

 

_______________ 

 

 

 
 


