МЕМОРАНДУМ
про визнання цінностей і принципів галузевого саморегулювання,
засади і порядок реалізації "Концепції розвитку галузевих асоціацій
на засадах саморегулювання" та принципи партнерської взаємодії
щодо забезпечення системи стандартизації з
безпечності і якості продукції українських виробників
від 21 травня 2018 року
місто Київ
Ми, юридичні особи – громадські об`єднання, які представляють фахівців та
операторів ринків із виготовлення продуктів харчування та визнають цінність
становлення та розвитку української національної системи забезпечення високих
стандартів безпечності та якості продукції харчування – надалі Сторони-підписанти
Меморандуму, підписанням цього Меморандум домовилися про наступне:
1. Сторони-підписанти Меморандуму усвідомлюють необхідність підвищення
конкурентоспроможності продуктів харчування через запровадження комплексної
системи їх безпечності та якості, налагодження партнерства між учасниками ринків
та інтеграцію інтелектуальних та виробничих ресурсів у процес розвитку бізнесу та у
систему міжнародної кооперації, для чого впроваджують комплексну систему
програмно-цільових заходів із наближення системи національних стандартів та
технічних регламентів до стандартів та регламентів Європейського Союзу та інших
країн світу.
2. Сторони-підписанти Меморандуму домовляються про визнання спільно
вироблених концептуальних, програмних, методологічних напрацювань, які
покладені у основу їх подальшої співпраці та взаємодії із іншими учасниками ринків,
науковими та державними інституціями, іншими вітчизняними та міжнародними
організаціями, у тому числі і в першу чергу – про визнання засадничого програмного
документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання" і
реалізацію його положень у відповідності до спільно виробленого Сторонамипідписантами Меморандуму плану.
3. Сторони-підписанти Меморандуму усвідомлюють важливість залучення усіх
заінтересованих сторін (державних органів, об’єднань учасників ринків, галузевих
асоціацій, фахових спільнот тощо), які мають досвід з розроблення та впровадження
міжнародних і власних технічних регламентів, стандартів, інших профільних
нормативних документів з безпеки та якості продуктів харчування та домовляються
співпрацювати із ними у цих сферах.
4. Беручи до уваги відсутність загальновизнаних орієнтирів щодо розвитку галузевого
та фахового саморегулювання в Україні, розроблення і впровадження стандартів з
безпеки та якості продуктів харчування, нагальну необхідність гармонізації галузевих
і міжнародних стандартів, Сторони-підписанти Меморандуму домовилися докласти
спільних зусиль для розробки спеціальних юридично-методологічних механізмів та
програм щодо розвитку галузевого саморегулювання та гармонізації українських та
міжнародних документів стандартизації.
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5. Беручи до уваги завдання комплексних Програм з економічних реформ в Україні,
Рекомендації Європейського Парламенту і Ради ЄС щодо гармонізування
національного законодавства, Сторони-підписанти Меморандуму взаємодіють між
собою з питань:
- аналізу та узагальнення міжнародних практик із стандартизації та сприяння
українським виробникам – членам профільних галузевих асоціацій у забезпеченні
дотримання міжнародних та європейських стандартів, гармонізованих з
національним законодавством;
- сприяння та методологічного забезпечення у складанні галузевими асоціаціями
профільних та спеціальних процедурних та регламентних документів, які враховують
міжнародний досвід, останні наукові досягнення, дослідження та інновації;
- сприяння у всебічному розвитку науково-технічних і торговельних зв'язків між
галузевими асоціаціями та профільними організаціями зарубіжних країн;
- утворенні дорадчих органів, формуванні інститутів сучасної промислової,
фінансової і торговельної інфраструктури та участь у системі міжнародної кооперації,
у тому числі в кластерних утвореннях;
- підготовці та узгодженні пропозицій відповідним органам державної влади щодо
гармонізації національного законодавства до міжнародних норм, зокрема з проблем
метрології, стандартизації, технічного регулювання, захисту споживача, організації
взаємодії між галузевими асоціаціями та координації їх взаємовідносин з органами
державної влади та місцевого самоврядування в питаннях вдосконалення
національної законодавчо-нормативної бази;
- ініціюванні та спільному виконанні спеціальних програм та проектів партнерства,
організації спільних заходів шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих
столів, зустрічей та інших публічних заходів, у тому числі із залученням міжнародних
партнерів.
6. З метою виконання положень цього Меморандуму на практиці Сторони-підписанти
Меморандуму домовилися про:
- залучення представників галузевих об’єднань до підготовки проектів нормативноправових актів, процедур та регламентів з питань, що є предметом цього
Меморандуму,
- спільне вироблення пропозицій з питань забезпечення формування та розвитку
національної системи стандартизації, заснованої на демократичних, ринкових
засадах та міжнародній практиці;
- залучення представників галузевих об’єднань до проведення експертизи проектів
нормативно-правових актів з питань гармонізації національного законодавства із
міжнародними документами, у тому числі з директивами ЄС;
- спільну участь в інформаційній підтримці впровадження системи галузевого
саморегулювання, гармонізованих технічних регламентів та саморегулівних
документів з безпеки та якості продуктів харчування.
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7. Сторони-підписанти
принципах:

Меморандуму

будують

свої

відносини

на

наступних

- добровільності, що передбачає право кожної Сторони-підписанта Меморандуму на
вільну участь або не участь у заходах з реалізації положень Меморандуму в рамках
конкретних програм і проектів;
- самоврядності, що передбачає право Сторін-підписантів Меморандуму самостійно
здійснювати управління діяльністю своїх об'єднань відповідно до їх мети (цілей),
визначати напрями діяльності, які не вступають в конфлікт з положеннями цього
Меморандуму, а також невтручання органів державної влади в діяльність галузевих
об'єднань, крім випадків, визначених законом;
- прозорості, що передбачає право Сторін-підписантів Меморандуму мати вільний
доступ до інформації, пов’язаної із реалізацією положень Меморандуму;
- публічності, яка означає, що Сторони-підписанти Меморандуму інформують одне
одну та громадськість про свої мету (цілі) та діяльність, пов’язані із реалізацією
положень Меморандуму;
- відкритості, яка означає, що учасником Меморандуму може стати кожен
зацікавлений державний орган, а також кожне заінтересоване галузеве об’єднання,
яке має досвід з розроблення та впровадження міжнародних, національних і власних
нормативних документів та технічних регламентів.
8. З метою зміцнення партнерських взаємовідносин та підтримки постійного діалогу,
Сторони-підписанти Меморандуму домовилися проводити зустрічі (засідання
«круглих столів») для обговорення стану та динаміки виконання положень
Меморандуму не рідше одного разу на 4 (чотири) місяці.
9. У процесі узгодження позицій, форм і методів співробітництва у разі необхідності
Сторони-підписанти Меморандуму можуть утворювати спільні робочі групи, комісії,
інші експертні та дорадчі органи, надавати підтримку у проведенні заходів (форумів,
семінарів, круглих столів тощо), що належать до їхньої компетенції.
10. Цей Меморандум про співпрацю та принципи взаємодії набуває чинності з дня
його підписання.
Сторони Підписанти Меморандуму:
Перелік галузевих асоціацій, які підтримали меморандум
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