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Ураховуючи взаємну зацікавленість у розвитку співробітництва, з
метою ефективного використання спільних можливостей у сфері оборони і
підготовки громадян до захисту держави Генеральний штаб Збройних Сил
України (далі - Генеральний штаб), в особі начальника Генерального штабу Головнокомандувача
Збройних
України
генерала
армії
України
Муженка В.М., який діє на підставі Положення про Генеральний штаб
Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від
6 квітня 2011 року № 406/2011, з однієї сторони, та Громадська організація
“Товариство сприяння обороні України (ТСО України)” (далі -Товариство) в
особі Голови Кошина С.М., який діє на підставі Статуту Громадської
організації “Товариство сприяння обороні України (ТСО України)”, з іншої
сторони (далі - Сторони), разом уклали цей Меморандум про таке:
Стаття 1
1. Метою Меморандуму є розроблення та впровадження спільних
програм, спрямованих на підготовку громадян України до захисту
Батьківщини, їх військово-патріотичне виховання, підготовку призовників з
військово-технічних спеціальностей та кадрів масових технічних професій,
розвиток серед населення технічних та прикладних видів спорту.
Предметом Меморандуму є творча і ділова співпраця Сторін, що
відповідає меті Меморандуму.
Стаття 2
2. Ураховуючи мету Меморандуму, Товариство:
2.1. Вживає заходів щодо впровадження новітніх форм і методів
військово-патріотичного виховання населення України, підготовки громадян
до захисту Вітчизни.
2.2. Створює на базі навчальних закладів Товариства, у взаємодії з
представниками військових комісаріатів та військових частин, клуби
військово-патріотичного виховання молоді, які будуть діяти згідно з
Положенням, затвердженим Радою правління Товариства.
2.3. Використовує навчальні заклади, інші установи Товариства і
створені клуби військово-патріотичного виховання молоді, у взаємодії з
представниками військових комісаріатів та військових частин, як агітаційні
пункти для привабливості військової служби за контрактом і додаткові
пункти попереднього відбору громадян для військової служби за контрактом
у Збройних Силах України.
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2.4. Організовує проведення з керівниками зазначених клубів і
агітаційних пунктів спільно з представниками військових комісаріатів та
військових частин методичних занять з питань організації діяльності.
2.5. Готує призовників і інших верств населення з військово-технічних і
військово-облікових спеціальностей.
2.6. Організовує проведення спільних заходів щодо розвитку технічних,
прикладних і авіаційних видів спорту, зокрема стрілецького, автомото-,
авіаційного, радіо-, моделізму, водного та багатоборства.
2.7. Забезпечує інформаційну підтримку спільних заходів, висвітлення
результатів спільної діяльності у засобах масової інформації, власних
інформаційних джерелах.
2.8. Вживає заходів щодо вдосконалення нормативно-правової бази, що
стосується форм та методів підготовки громадян до захисту Вітчизни.
2.9. Вчиняє будь-які інші дії, передбачені законодавством України, для
досягнення мети і завдань Товариства.
Стаття З
3. Ураховуючи поставлену мету, Генеральний штаб:
3.1. Проводить (бере участь у проведенні) робочі (их) зустрічі (ей) та
інші спільні заходи, які відповідають меті та предмету цього Меморандуму.
3.2. Бере участь у розробленні та впровадженні форм і методів
військово-патріотичного виховання населення України, підготовки громадян
до захисту Вітчизни.
3.3. Сприяє реалізації пунктів 2.1 - 2.8 цього Меморандуму та бере
участь у плануванні та проведенні спільних заходів. Надає необхідні
консультації, а в разі потреби - допомогу з питань, що відповідають меті та
предмету цього Меморандуму.
3.4. Надає Товариству необхідну інформацію у рамках дії цього
Меморандуму, в формі та спосіб, що не суперечать законодавству України.
Стаття 4
Сторони докладають усіх можливих зусиль для подальшого розвитку
взаємовигідного співробітництва та забезпечення залучення до нього
широкого кола учасників.
Стаття 5
Для узгодження дій, спрямованих на покращення якості співпраці,
Сторони будуть проводити консультації, спільні семінари, курси, засідання
та “круглі столи” із залученням фахівців відповідної сфери діяльності.
У ході консультацій також можуть розглядатися поточні та
перспективні питання взаємодії Сторін.
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Стаття 6
Кожна зі Сторін цього Меморандуму призначає відповідальну особу за
здійснення співробітництва між Сторонами.
Стаття 7
Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами і
діє протягом одного року.
Строк дії Меморандуму вважається пролонгованим, якщо жодна зі
Сторін не заявила про припинення його дії.
Стаття 8
Виконання цього Меморандуму не передбачає виникнення фінансових
зобов’язань між Сторонами.
Жодна зі сторін не несе перед іншою стороною яких-небудь інших
зобов’язань, крім тих, що обумовлені цим Меморандумом.
Зміни та доповнення до цього Меморандуму може бути внесено за
взаємною письмовою згодою Сторін.
Усі суперечки між Сторонами, що стосуються виконання та
тлумачення цього Меморандуму, регулюються шляхом проведення прямих
переговорів між Сторонами.
Цей Меморандум складено в двох автентичних примірниках
українською мовою для кожної із сторін.
Від
Генерального штабу Збройних Сил
України
03168, м. Київ,
проси. Повітрофлотський, 6
тел. (044) 454-44-04,
факс (044) 226-20-15
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