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  Структура Меморандуму:  
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Мета: залучення зацікавлених наукових установ, 
які працюють з проблематикою соціального 
сектору, до роботи Координаційно експертної 
ради з питань соціальної політики 

 
 

Предмет: співпраця та взаємодія з ціллю 
повноцінної та ефективної реалізації суспільних 
проектів для сприяння сталому соціально-
економічному розвитку України 

 Мета та предмет Меморандуму 



 вироблення спільного бачення наукової спільноти щодо 
реформування соціальної політики; 
 

 забезпечення участі представників зацікавлених наукових установ 
у підготовці документів щодо реформування та розвитку соціальної 
сфери України; 
 

 науковий супровід реформ соціальної сфери України; 
 

 впровадження механізмів планування та визначення пріоритетів 
фінансування для забезпечення людського розвитку; 
 

 впровадження моніторингу та оцінки ефективності та 
результативності виконання соціальних програм та проектів; 
 

 здійснення фіксації кращих практик з адміністрування та 
фінансування соціальних послуг з метою їх поширення в інших 
областях України. 

Основні сфери та напрямки співпраці 



◦ рівності; 

◦ відкритості; 

◦ чесного партнерства;  

◦ захисту інтересів один одного. 

… 

Принципи взаємодії та співпраці 



1. З метою реалізації конкретних заходів у сферах співпраці, 
передбачених цим Меморандумом, Сторони можуть затверджувати 
порядок та етапи взаємодії через додаткові Угоди та Додатки до 
цього Меморандуму. 

2. Додаткові Угоди та Додатки до цього Меморандуму є її невід'ємною 
частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони підписані 
Сторонами та скріплені їх печатками. 

3. Якщо між Сторонами здійснюватиметься надання будь-якої 
фінансової або нефінансової допомоги, на підтримку певних видів 
діяльності в межах цього Меморандуму, можуть укладатися 
відповідні окремі угоди, які передбачатимуть  форми та розміри 
підтримки. 

4. Діяльність, передбачена цим Меморандумом, буде предметом 
спільної оцінки Сторонами, або іншим чином, узгодженим між 
Сторонами. 

 

 

Механізм імплементації  



1. Внесення змін та доповнень до цього 
Меморандуму можливе за взаємною згодою 
Сторін. 

   

2. Всі зміни та доповнення мають силу, якщо 
вони викладені у письмовій формі та 
підписані уповноваженими особами.  

 

 

 …. 

 

Внесення змін до Меморандуму 



1. Мова … - ??? – чи є потреба вказувати? 

   

2. З метою вирішення актуальних питань 
співпраці та для реалізації намірів, 
викладених у цьому Меморандумі, Сторони 
визначають відповідних посадових осіб:  
 …. 

 …. 

Обмін інформацією 



Меморандум вступає в силу з моменту його 
підписання Сторонами і  діє   весь період, 
протягом якого сторони будуть залишатися 
зацікавленими в продовженні спільної 
діяльності. Кожна Сторона в праві у будь-
який час вийти з числа учасників 
Меморандуму, офіційно попередивши інші 
Сторони за один місяць. 

 

Набуття чинності та термін дії  



У випадку виникнення будь-якого спірного 
питання, протиріччя або претензії, Сторони 
намагаються досягнути згоди по-
дружньому шляхом прямих переговорів. 
Якщо згоди не досягнуто протягом 

тридцяти (30) днів, тоді спірне питання 

передається на розгляд  шляхом 
голосування Сторін. 

Врегулювання спорів 



 Сторони зобов'язуються в процесі виконання 
умов цього Меморандуму не зводити 
співробітництво виключно до дотримання 
існуючих в ньому умов, а вживати всіх 
необхідних заходів для забезпечення 
ефективного розвитку партнерських відносин. 

   

 Сторони підтверджують повне розуміння умов і 
термінології цього Меморандуму, який складено 
в ….. примірниках (для кожної із Сторін). 

Заключні положення 


