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Громадська організація «Всеукраїнська Демократична дія», в особі Президента -  
Свідерської Наталі Володимирівни, що діє на підставі Статуту, та Навчально-науковий 
інститут менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти», в особі Директора -  Алейнікової Олени Володимирівни, що діє на 
підставі Статуту, які в подальшому іменуються «Сторони», усвідомлюючи важливість 
об’єднання зусиль та співпраці закладів вищої освіти і громадських об’єднань, уклали цей 
Меморандум про партнерство та співробітництво для досягнення зазначених нижче цілей.

І. Загальні положення

1. Метою підписання Меморандуму є втілення ефективних форм співпраці для 
вдосконалення системи стандартів та методик викладання навчальних дисциплін шляхом 
підготовки і реалізації спільних програм і проектів.

2. Сторони зобов’язуються співпрацювати на засадах добровільності та 
рівноправності, прозорості та відкритості, толерантності та поваги, верховенство права та 
тендерної рівності, взаємної відповідальності за результати співпраці.

II. Взаємодія сторін

1. Сторони зобов’язуються:
-  ініціювати та підтримувати всі форми співпраці Сторін;
-  інформувати Сторони про свою діяльність, прийняті рішення та їх результати в 

рамках реалізації цього Меморандуму;
-  рішення, що стосуються діяльності безпосередньо всіх або одного з партнерів і має



вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень.

2. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони співпрацюють з таких питань:
-  організація та проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, 

конференцій, досліджень тощо), що становлять взаємну зацікавленість у рамках 
Меморандуму для різних цільових груп;

-  розробка та втілення різноманітних проектів та програм.
Сторони здійснюють будь-які інші форми співпраці, що попередньо ними узгоджені.

III. Співробітництво з іншими установами та організаціями

1. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони можуть за взаємною згодою 
запрошувати до співробітництва в рамках узгоджених напрямів та проектів інші установи та 
організації, експертів та консультантів, створювати з ними тимчасові робочі групи.

IV. Прикінцеві положення

1. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не 
призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них.

2. Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами 
незалежних сторін. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь- 
яких питань, подібних тим, що передбачається цим Меморандумом. Жодне з положень цього 
Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими 
особами.

3. Даний Меморандум набирає чинності з моменту підписання Сторонами. Сторони за 
взаємною домовленістю можуть вносити в даний Меморандум зміни та доповнення, що 
будуть оформлюватись окремими протоколами і будуть складати невід’ємну частину цього 
Меморандуму.

4. Дія Меморандуму продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у 
співробітництві. Будь-яка із сторін може припинити дію цього Меморандуму, надіславши 
іншій Стороні письмове повідомлення про такий намір за б місяців до передбачуваної дати 
припинення дії цього Меморандуму.

5. Припинення дії Меморандуму не впливає на процес і терміни виконання 
конкретних заходів, узгоджених у відповідності з його положеннями та не завершених на 
момент припинення його дії.

6. Меморандум укладено у двох примірників, кожний з яких має однакову юридичну 
силу (по одному примірнику для кожної із Сторін). Кожна зі сторін одержує по одному 
примірнику Меморандуму.


