Меморандум про співпрацю
між міжнародною неурядовою організацією 350.org та
Міністерством екології та природних ресурсів
України

м. Київ
травня 2019 р

«14»

Міжнародна неприбуткова організація «350.org» (далі –
Сторона 1) в особі виконавчої директорки у регіоні
Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Романко
Світлани
Миколаївни,
з
однієї
сторонни,
та
Міністерства
екології
та
природних
ресурсів
України (далі – Сторона 2) в особі Міністра екології та
природних ресурсів Семерака Остап Михайлович, з
іншої сторонни, далі разом Сторони,
уклали цей Меморандум про співпрацю
Меморандум) та домовились про таке:

(далі

–

Загальні положення
1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація
зусиль Сторін для актуалізації питань протидії
зміни клімату на національному та регіональному
рівнях.
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.
1.3. Сторони мають намір в межах компетенції
забезпечувати одна одній всебічну підтримку для
розвитку співробітництва згідно з положеннями
цього Меморандуму та інформувати одна одну про
заходи, спрямовані на його розвиток.
1.4. У процесі досягнення спільних цілей Сторони
будуватимуть свої взаємовідносини на засадах
партнерства та створення режиму максимального
сприяння
та
забезпечення
відкритості
та
прозорості своїй діяльності.

1.5.
Цінностями,
які
поділяють
Сторони,
є
кліматична
справедливість,
стратегічність,
сміливість, креативність, підзвітність, прозорість,
турбота про громади та клімат.
1.6. Цей Меморандум не може будь-яким чином
суперечити законодавству України.
2. Основні напрями співробітництва
2.1.
Сторони
домовляються
сприяти
співробітництву,
що
буде
включати
наступні
напрями:
2.1.1. створення спільної стратегії для активізації
громадських та владних зусиль, спрямованої на
запобігання кліматичній катастрофі.
2.1.2.
створення
Громадської
платформи
для
підтримки
впровадження
кліматично-дружніх
рішень
у
містах,
зокрема
щодо
переходу
на
використання енергії з відновлюваних джерел та
візії майбутнього без викопного палива.
2.1.3. вивчення можливості спільної роботи над
створенням Книги кліматичної політики міст та
негайного громадського Плану Кліматичних Дій стратегічної оцінки наявного стану, міжнародного
порівняльного
досвіду
і
шляхів
створення
організаційних, інституційних, функціональних та
економіко-правових передумов для амбітних цілей
зі
скорочення
викидів
парникових
газів
та
адаптації до зміни клімату на місцевому рівні
спільно із органами місцевого самоврядування та
зацікавленою громадськістю.
2.1.4.
сприяння
поінформованості
громадян
України
про
зміну
клімату,
можливостей
низьковуглецевого розвитку, дивестицій зі сфери
викопного палива як на місцевому, так і на
національному
рівні
та
залучення
їх
до
обговорення
заходів
зі
скорочення
викидів
парникових газів та адаптації до зміни клімату.
2.1.5.
організація
та
проведення
спільних
публічних
заходів
з
актуальних
питань
регіональної кліматичної політики та участі у ній
громадськості.
2.1.6. інші узгоджені напрями співробітництва.

2.2. Сторони погоджуються, що напрями та заходи,
спрямовані
на
досягнення
мети
цього
Меморандуму, будуть регулярно узгоджуватись
відповідно до законодавства України, у тому числі
щодо політики з питань мети цього Меморандуму, за
результатом консультацій та переговорів між
Сторонами.
3. Організація співпраці
3.1.
З
метою
реалізації
цього
Меморандуму
Сторони в межах наявних ресурсів:
3.1.1.
визначають
уповноважених
осіб
для
проведення
консультацій
i
розроблення
пропозицій щодо організації спільних заходів;
3.1.2. проводять зустрічі з метою обговорення
питань щодо реалізації Меморандуму;
3.1.3.
розробляють
та
затверджують
плани
спільних дій;
3.1.4.
здійснюють
в
межах
компетенції
обмін
відповідною інформацією з ініціативи або за запитом
однієї зі Сторін;
3.1.5.
підтримують
участю
та
інформаційно
проведення спільних заходів.
3.2. Сторони погоджуються, що уся інформація,
якою
Сторони
обмінюються
в
рамках
співробітництва та виконання цього Меморандуму
є відкритою, доступною, достовірною та своєчасною.
3.3.
Сторони
беруть
на
себе
зобов'язання
утримуватись
від
дій,
які
можуть
заподіяти
моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.
4. Строк дії Меморандуму
4.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту
його підписання Сторонами.
4.2. Цей Меморандум укладений на невизначений
строк.
4.3. Сторони можуть достроково припинити дію
цього Меморандуму у будь-який час, письмово
повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за 30
календарних днів.

4.4. У разі припинення дії цього Меморандуму
заходи, які було розпочато на підставі цього
Меморандуму і не завершено протягом строку його
дії,
продовжуються
і
завершуються
згідно
з
умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за
винятком випадку коли завершити ці заходи
неможливо.
5. Інші положення
5.1. Цей Меморандум є відкритим до приєднання
інших зацікавлених громадських організацій, що
поділяють цінності Сторін даного Меморандуму та
дають свою згоду на співпрацю у визначених
Меморандумом напрямках.
5.2.
Будь-які
додатки
чи
зміни
до
цього
Меморандуму повинні бути погоджені Сторонами у
письмовій формі та вважатимуться дійсними після
підписання
уповноваженими
представниками
Сторін, після чого стають невід’ємною частиною
цього Меморандуму.
5.3. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або
застосування
положень
цього
Меморандуму
вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом
проведення консультацій та переговорів
5.4. Цей Меморандум підписано у двох примірниках
по одному примірнику кожній Стороні, що мають
однакову юридичну силу.

_________________С.М. Романко
___________________
О.М.Семерак
Виконавчий директор 350.org у регіоні СЄКЦА
екології та природних ресурсів України

Міністр

