МЕМОРАНДУМ
про партнерство та співробітництво
м. Кам'янець-Подільський

«ЗО» червня 2021 р.

1.
Цей Меморандум про партнерство та співробітництво (надалі "Меморандум") визначає відносини співпраці та напрями співробітництва наступних
Партнерів (Сторін):
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
надалі ПДАТУ, в особі Володимира ІВАНИШИН та ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ТА ПРАЦІ» надалі ГО «ІГОП», в особі
Голови правління ГО «ІГОП», Віталія КОПИША.
2. Метою ЦQого Меморандуму є створення умов
для
партнерства і
співробітництва між Сторонами на основі рівності, повної взаємності та обопільної
вигоди.
З. Для досягнення спільної мети цього Меморандуму, Сторони, у разі
необхідності, укладають різні договори, угоди та відповідні правочини, спрямовані на
виконання цілей Меморандуму. Передбачається, що обсяги співпраці будуть
визначатись на основ� додаткових угод про
виконання
проєктш
для
кожного окремого проєкту,
які будуть включати,
зокрема,
спільні
проєкти, пов'язані з міжнародним співробітництвом у наукових та освітніх програмах.

4. Згідно з цим Меморандумом співробітництво може здійснюватися в наступнчх
формах:
- співпраця з науковими організаціями та закладами освіти в Україні та
закордоном;
- організація міжнародних та всеукраїнських наукових конференції та семінарів
на території України та країнах ЄС;
- проведення вебінарів, круглих столів, засідань, семінарів, тренінгів з актуальних
питань третього тисячоліття (права, економіки, соціальних аспектів, екології та ін.);
- організація літніх та зимових наукових шкіл в Україні та країнах ЄС;
- організація публічних відео-лекцій із актуальних питань світового суспільного
життя;
- надання організаційної та інформаційної підтримки молодим науковцям
(студентам, курсантам, аспірантам, ад'юнктам) для навчання та сприяння академічній
мобільності в Україні та країнах ЄС;
- видання наукової, публіцистичної та довідкової літератури;
- розробка та реалізації проєктів, спрямованих на вирішення актуальних
суспільних проблем у сфері, освіти, охорони здоров' я, працевлаштування, екології
міста, нау1_<и, транспорту, культури, соціального захисту молоді, пенсіонерів, осіб з
. .
.
швалщюстю тощо;
організація культурних фестивалів, літніх шкіл, спортивних змагань, як
всеукраїнських, так і міжнародних, конференцій, семінарів, змагань, лекторіїв, круглих
столів, консультацій, творчих заходів, турнірів, конкуреів та інших заходів, пов'язаних
зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів
державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного
життя, у т.ч. м1жнародних.
інші сфери взаємних інтересів, за визначенням Сторін.

5. Цим Меморандумом Сторони визначають відсутність між ними будь-яких
фінансових зобов'язань. Фінансові витрати, здійснені однією із Сторін, не будуть
розподілятися іншою Стороною, крім випадків, узгоджених і внесених до угоди про
виконання спільного наукового проєкту відповідно до цього Меморандуму. Під цим
розуміється, що можливості кожної Сторони гарантують форми співпраці відповідно
до належних їм ресурсів (кошти та/або персонал).
б. Даним Меморандумом Сторони визначають, що наукові та технічні результати
спільних проєктів, виконаних Сторонами, будуть спільними та будуть друкуватися
або залишатися конфіденційними згідно із спеціальними умовами, укладеними між
Сторонами в угоді про виконання конкретного наукового проєкту.
7. Даний Меморандум набуває сили з дати підписання і діятиме протягом 5
(п'яти) років, доки його не буде продовжено або зупинено. Меморандум може бути
змінено або продовжено за обопільною письмовою згодою. Меморандум може
бути денонсований кожною із Сторін шляхом письмового повідомлення та втрачає
,..чинність через 3 мlсяці від дати, коли однією із Сторін надіслано іншій Стороні
письмове повідомлення про своє бажання припинити дію Меморандуму.
ПІДПИСИ СТОРІН МЕМОРАНДУМУ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Громадська Організація
«ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ОСВІТИ ТА ПРАЦІ»

Адреса:

32300, м. Кам'янець-Подільський,
вул. Шевченка, будинок 13
код ЄДРПОУ 22769675

Адреса:

14030, м. Чернігів; вул. Шевченка, 105А, в
212
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