
МЕМОРАНДУМ
про співпрацю з реалізації освітніх ініціатив 

у навчальних закладах

смт. Вигода/м.Хмельницький «22» березня 2019 року

Вигодський навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради, 
в особі директора Якимів Оксани Романівни з одного боку, Камянець - Подільська 
спеціальна школа - інтернат І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради в особі 
директора Мельника В'ячеслава Івановича, у подальшому Сторони, керуючись Законами 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Статутами закладів, уклали цей 
Меморандум про співпрацю маючи на меті реалізацію і розвиток освітніх ініціатив у 
навчальних закладах на умовах:

Стаття 1
Сторони зобов’язуються розвивати освітні та культурні зв’язки на принципах рівності, 

взаєморозуміння, поваги та довіри.

Стаття 2
Беручи до уваги високий потенціал та інвестиційні наміри щодо розвитку освітнього 

середовища, сторони домовились спільно планувати їх регіональний розвиток в рамках 
спільних стратегічних документів, зокрема в сферах підтримки і розвитку інклюзивного 
навчання, наукових ініціатив, підтримки здобувачів освіти, педагогічного та медичного, 
іншого персоналу, тощо.

Стаття З
Сторони погоджуються співпрацювати на основі відповідних договорів, угод, планів, 

або протоколів, що укладаються між ними та іншими господарськими суб'єктами, 
громадськими організаціями, третіми сторонами, які несуть повну відповідальність за 
дотримання своїх зобов'язань.

Стаття 4
Сторони, визнаючи важливе значення особистих контактів у налагодженні і розвитку 

зв'язків, вважають за доцільне здійснювати обмін офіційними делегаціями і спеціалістами в 
різних галузях освітньої діяльності, творчими педагогічними колективами.

Стаття 5
Сторони зобов'язуються здійснювати обмін досвідом і інформацією необхідною для 

досягнення мети та окремих положень цього Мемонардуму і дотримуватись академічної 
доброчесності.
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Стаття 6
Сторони зобов'язуються оперативно спільно розглядати проблеми, які виникають в 

процесі реалізації положень цього Меморандуму відповідно до чинного законодавства і 
вживати вичерпних заходів для їх позитивного вирішення.

Стаття 7
Зміни та доповнення до цього Меморандуму оформляються відповідними 

Протоколами, які є його невід'ємною частиною.

Стаття 8
Цей Меморандум укладається терміном на 5 (п'ять) років і набуває чинності з дня 

підписання, його дія автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо 
жодна з Сторін, не менш ніж за три місяці до завершення відповідного періоду, не 
повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію Меморандуму.

Припинення дії Меморандуму не впливає на виконання узгоджених у період його дії 
програм і проектів, якщо Сторони не домовляються про інше.

Стаття 9
Кожного року Сторони погоджують та підписують План заходів співпраці на рік, який 

являється невід'ємною частиною даного Меморандуму.

Стаття 10
Усі суперечки між Сторонами, що стосуються виконання та тлумачення цього 

Меморандуму, регулюються шляхом прямих переговорів між Сторонами.
Цей Меморандум складено в 2 (двох) примірниках українською мовою для кожної із 

Сторін, та мають одинакову юридичну силу.

Сторони:
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