ЮРИСТИ УКРАЇНИ
ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ
22 жовтня 2018 року в місті Києві було підписано Меморандум про
співробітництво між Міжнародною асоціацією офіцерів спеціальних підрозділів
по боротьбі з організованою злочинністю «ЦЕНТР» та Союзом юристів України
з метою регламентації форм співробітництва з напрямів діяльності, які
представляють взаємний інтерес, а також створення умов для більш повного
використання ключових компетенцій та ресурсів кожної із сторін щодо
ефективнішого захисту законних інтересів їх представників, прав і свобод
людини, розвитку України як демократичної правової Держави.
Меморандум підписали: від Міжнародної асоціації «ЦЕНТР» президент
Асоціації Олександр Давиденко, від Союзу юристів України голова цієї
Всеукраїнської громадської організації Святослав Піскун.

Основною метою підписання цього Меморандуму з боку Міжнародної
асоціації «ЦЕНТР»
є формалізація взаємовідносин між організаціями підписантами, які практично вже існують багато років, особливо це стосується
необхідності проведення юридичних експертиз, підготовки пропозицій до
проектів законодавчих і нормативних актів, які сприятимуть підвищенню
ефективності соціальної політики держави у відношенні до пенсіонерів силових
структур, органів прокуратури та судів, організації правоохоронної діяльності в
Україні в цілому, особливо у сферах боротьби з організованою злочинністю,
корупцією та тероризмом тощо.

Значущім, на погляд Асоціації «ЦЕНТР», зважаючи на специфіку її
діяльності, є активізація взаємодії сторін - підписантів з міжнародними фондами
та організаціями щодо реалізації благодійних, соціальних програм для сімей
загиблих військовослужбовців, співробітників різних силових структур та бійців
добровольчих воєнізованих військових формувань, програм пов’язаних з
медичною реабілітацією бійців, які отримали тяжкі поранення під час протидії
російській агресії на Донбасі та в результаті участі в інших спеціальних операціях
компетентних структур.

Документальне оформлення співробітництва наших організацій вбачається
актуальним та своєчасним, особливо в період виборчих перегонів в країні, які
неуклінно наближаються. На наш погляд тільки суворе дотримання Конституції
та діючого виборчого законодавства України, не виключаючи і можливого
внесення принципових змін до нього, убезпечить українське суспільство від
загрози соціальних потрясінь в умовах вже існуючої російської військової агресії
та загострення внутрішньо-політичної боротьби напередодні виборів.
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