МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

м. Київ

«20» січня 2022 року

Київська обласна рада (далі - Сторона 1), з однієї сторони, в особі
Голови Гунько Наталії Іванівни, яка діє на підставі Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», та Державний заклад вищої освіти
«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних
наук України (далі - Сторона 2), з другої сторони, в особі Ректора Кириченка
Миколи Олексійовича, який діє на підставі Статуту та, (далі іменуються Сторони) уклали цей Меморандум про співпрацю (далі - Меморандум).
Керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення
спільних цілей, Сторони констатують свої наміри щодо подальшої співпраці,
погодили таке:
1. Мета і загальні положення
1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль та ресурсів Сторін,
спрямованих на створення сприятливих умов для формування і передачі
передових наукових знань в галузях освіти, права, публічного управління та
адміністрування, у тому числі місцевого самоврядування.
1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін,
спрямована на досягнення мети Меморандуму, що реалізується шляхом
організації та проведення спільних інформаційних, освітніх, комунікативних,
наукових, експертно-аналітичних та інших заходів і проектів.
1.3. Сторони мають намір забезпечувати взаємну всебічну підтримку та
сприяти розвитку Сторін.
2. Основні принципи співпраці
2.1.
У рамках цього Меморандуму Сторони будують свої відносини на
засадах
рівності,
партнерства,
координації
спільної
діяльності,
взаємодопомоги, відкритості, прозорості, взаємної відповідальності за
результати співпраці.
3. Напрями співпраці
3.1. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються
про співпрацю за такими напрямами:
3.1.1. спільна організація та проведення конференцій, круглих столів,
семінарів, тренінгів, лекцій, майстер-класів, практикумів, стратегічних сесій,
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зустрічей тощо для депутатів, працівників структурних підрозділів
виконавчого апарату Київської обласної ради, органів місцевого
самоврядування Київської області;
3.1.2. організація переддипломної практики здобувачів вищої освіти
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України за спеціальністю 281
«Публічне управління та адміністрування» у виконавчому апараті Київської
обласної ради, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області;
3.1.3. проведення наукових досліджень з питань розвитку місцевого
самоврядування;
3.1.4. взаємне надання експертної, консультативної, організаційної та
іншої необхідної допомоги;
3.1.5. спільне поширення інформації, зміст якої може становити
суспільний інтерес, на вебсайтах Сторін: ЬіІрз://ког.§оу.иа/, ЬіІр://ито.есІи.иа/,
в соціальних мережах, засобах масової інформації, на комунікативних заходах
тощо;
3.1.6. іншими напрямами співпраці, які узгоджуються Сторонами в
робочому порядку.
4. Організація співпраці
4.1. У рамках співпраці Сторони мають право здійснювати обмін
відповідною інформацією та інформаційними матеріалами.
4.2. Сторони беруть на себе зобов’язання:
4.2.1. забезпечувати захист персональної інформації про осіб, що стала
відома у зв’язку з реалізацією Меморандуму;
4.2.2. утримуватися від дій, які можуть заподіяти будь-яку шкоду іншій
Стороні;
4.2.3. дотримуватись умов та положень цього Меморандуму при
здійсненні своєї діяльності.
5. Строк дії Меморандуму
5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня, наступного за днем його
підписання Сторонами.
5.2. Меморандум укладається строком на два роки. Дія Меморандуму
автоматично продовжується на наступні два роки, якщо жодна зі Сторін
письмово не повідомить другу Сторону про свій намір припинити його дію.
5.3. Кожна зі Сторін має право припинити дію Меморандуму в
односторонньому порядку, повідомивши про це другу Сторону письмово за
ЗО календарних днів.
5.4. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які були розпочаті
на підставі Меморандуму і не завершені протягом строку його дії,
продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені
Сторонами, за винятком, коли завершити ці заходи неможливо.
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6. Інші положення
6.1. Кожна Сторона має право співпрацювати з іншими організаціями з
будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом.
Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій зі
Сторін укладати інші угоди з іншими суб’єктами.
6.2. Будь-які інші спірні питання щодо тлумачення або застосування
цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення
консультацій та досягнення взаємної згоди.
6.3. Цей Меморандум укладений у двох примірниках по одному
примірнику кожній зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.
7. Підписи Сторін
Сторона 1
Київська обласна рада

Сторона 2
ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» НАПН України

площа Лесі Українки, 1,
м. Київ, 01196,
код ЄДРПОУ: 24572267
тел.: (044)286-83-59
е-таіі: коЬ1га<1а@икг.пеІ

вул. Січових Стрільців, 52А,
м. Київ, 04053,
код ЄДРПОУ: 35830447
тел.: +38(044)481-38-00
е-таіі: гесІог@ито.есіи.иа

Голова К иївської обласної ради

Ректор ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН
України
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