
 

 

МЕМОРАНДУМ 

про партнерство та 

співробітництво 

 

 

 

м. Мелітополь                  «__» ________ 20__ р. 

 

Цей меморандум про партнерство та співпрацю (далі – Меморандум) укладається між 

Громадською організацією «Кластер промислових та крафтових виробників України» в 

особі Голови Рудич Наталі Михайлівни, яка діє на підставі Статуту (далі - Сторона 1) та 

_____________________________________________________________________________ 

в особі ____________________, який (ка) діє на підставі __________________________ 

(далі - Сторона 2), що надалі разом іменуються «Сторони»,  

Зважаючи на бажання розвивати та зміцнювати взаємне партнерство, щодо впровадження 

спільних цілей і інтересів з метою покращення соціально-економічного розвитку України, 

необхідність покращення довкілля, усвідомлюючи відповідальність перед суспільством, 

державою і навколишнім середовищем, керуючись принципами соціальної та екологічної 

відповідальності та бажаючи зміцнити співробітництво шляхом сприяння корпоративній 

соціальній відповідальності зацікавлених сторін (далі – КСВ), підписали цей Меморандум 

про наступне: 

 

Стаття І 

 

Мета Меморандуму 

 

1.1. Сприяти спільній роботі Сторін у справах спільного інтересу та досягти 

домовленостей щодо реалізації спільних цілей. 

1.2. Шляхом об’єднання зусиль та системної взаємодії спільно діяти у сфері покращення 

стану навколишнього середовища для досягнення дієвого та відчутного оздоровлення 

навколишнього середовища. 

 

Стаття ІІ 

 

Пріоритетні сфери співробітництва 

 

2.1 Сторони розвиватимуть співробітництво в сфері розвитку приватного сектору та 

підприємництва, сприятимуть підвищенню рівня КСВ шляхом спільних ініціатив, 

направлених на зміцнення потенціалів громадських організацій, представників приватного 

сектору та інших суб’єктів даної сфери діяльності. 

 

Стаття ІІІ 

 

Сфери співробітництва 

 

3.1 Сторони погоджуються співпрацювати відповідно своїх повноважень у рамках 

реалізації проектів у сфері розвитку приватного сектору та сприяння підприємництву, 

зниження впливу на навколишнє природне середовище та підвищення рівня життя 

населення. 

3.2 Сторони співпрацюватимуть за наступними напрямками: 



3.2.1. інформаційна підтримка підприємців, виявлення їх потреб та ініціатив та активізація 

комунікації бізнесу; 

3.2.2. заходи для висвітлення діяльності товаровиробників та просування місцевої 

продукції; 

3.2.3. формування підприємницької культури, підвищення престижності підприємницької 

діяльності, нарощування інформаційної та освітньої мережі підтримки; 

3.2.4. виконання заходів з охорони та оздоровлення навколишнього середовища, 

залучення громади до впровадження проектів зеленого сталого розвитку; 

3.2.5. розвиток інфраструктури підтримки бізнесу, включаючи громадські організації та 

інші інституції, які сприяють розвитку в сфері підприємництва; 

3.2.6. співпраця в організації спільних форумів, конференцій і круглих столів з метою 

підтримки бізнесу у підвищені КСВ; 

3.2.7. збільшення крафтових виробництв, шляхом сприяння, популяризації, легалізації; 

3.2.8. сприяння з розвитку бізнес-кластерів; 

3.2.9. співробітництво у впровадженні будь-якої іншої ініціативи в сфері соціальної 

відповідальності, яка підтримує підприємництво в їх спробах підвищити рівень КСВ. 

 

Стаття IV 

 

Консультування та обмін інформацією 

 

4.1. Сторони інформуватимуть і, де необхідно, консультуватимуть одна одну з питань 

спільних інтересів, які, можливо, сприятимуть тісному співробітництву, включаючи 

співробітництво в нових ініціативах і стратегіях співпраці у сфері розвитку. 

4.2. Сторони обмінюватимуться інформацією та даними щодо спільних інтересів і 

забезпечуватимуть збір, аналіз, а також розповсюдження такої інформації та даних згідно 

своїх внутрішніх правил та згідно українського законодавства. 

4.3. Сторони можуть ініціювати проведення зустрічей з метою перегляду заходів, які 

мають бути здійснені відповідно до Меморандуму та Плану дій, про який йдеться у пункті 

6.1. статті 6 Меморандуму. 

 

Стаття V 

 

Представництво 

 

5.1. Сторони надають спільну згоду на участь речників та спостерігачів у зістрічах та/або 

конференціях, які будуть скликатися ними або проводитимуться під їх егідою, а також 

тих, хто може бути зацікавлений в участі у інший спосіб. 

 

Стаття VI 

 

Реалізація Меморандуму 

 

6.1. На виконання заходів, викладених у Меморандумі, Сторони підготують і будуть 

керуватись Планом дій, який міститиме положення, необхідні для виконання 

Меморандуму. Заходи, передбачені Меморандумом, виконуватимуться кожною Стороною 

згідно внутрішніх правил та згідно законодавства. 

6.2. У випадку здійснення Сторонами будь-яких фінансових транзакцій з метою 

виконання визначених у Меморандумі заходів, він може бути доповнений відповідними 

Протоколами, які стосуватимуться питань фінансування Сторонами зазначених заходів, 

визначених Планом дій. 



6.3. За необхідності передбачається здійснення Сторонами моніторингу діяльності, який 

буде провадитись з метою виконання положень Меморандуму. 

 

Стаття VII 

 

Внесення змін до Меморандуму 

 

7.1. До Меморандуму за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни і 

доповнення, що оформлюються відповідними протоколами, які становлять невід’ємну 

частину Меморандуму. 

 

Стаття VIII 

 

Набуття чинності та термін дії 

 

8.1. Меморандум вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і є чинним 

упродовж 2 (двох) років. Дія Меморандуму може бути припинена кожною із сторін за 

умови письмового повідомлення іншої Сторони за 3 (три) місяці. 

 

Стаття IХ 

 

Реквізити Сторін 

 

Сторона 1 

 

ГО «Кластер промислових та крафтових 

виробників України» 

 

Юридична адреса: 72312, Запорізька обл., 

м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 

буд. 29, кімн. 26 

Код ЄДРПОУ 43676917 

Тел.: +38 (096) 248-92-15 

 

 

Голова 

 

_____________________ Н.М. Рудич 

 

Сторона 2 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

________________ 

 

_____________________ ________________ 

 

 


