
МЕМОРАНДУМ

про співробітництво, організацію взаємовідносин

м. Кременчук <& ■ О$  ■______ 2019 р.

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського (КрНУ) в особі першого проректора Никифорова 

Володимира Валентиновича, який діє на підставі довіреності № 32-10/1450 

від 20.12.2018 р. з одного боку, та ГО «Спілка літераторів „Славутич”», в 

особі Керівника Чужі Федора Олексійовича, яка діє на який діє на підставі 

Статуту з іншого боку, уклали цей меморандум про співробітництво та 

організацію взаємовідносин (надалі іменується «Меморандум») про 

наступне:

1. Сторони цим Меморандумом підтверджують, що інтересам кожної з них 

відповідає спільна реалізація проектів у сфері надання сучасних освітніх 

послуг, проведення спільних навчально-виховних заходів.

2. Сторони домовляються спільно діяти на засадах взаємної вигоди та 

інтересів кожної зі Сторін цього Меморандуму.

3. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони прагнутимуть 

будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та 

захисту інтересів один одного.

4. Для якнайшвидшого досягнення цілей за цим Меморандумом Сторони 

обмінюються наявною у їхньому розпорядженні науковою інформацією 

щодо усіх аспектів взаємного інтересу, проводять спільні консультації, 

науково-практичні семінари, конференції, майстер-класи, профорієнтаційні 

заходи, встановлюють наукові зв'язки із третіми особами та інформують один 

одного про результати подібних контактів.

5. Цей Меморандум передбачає за домовленістю Сторін можливість 

укладання також конкретних угод (на надання освітніх послуг, про спільну 

діяльність тощо).



6. Цей Меморандум укладений на термін 5 років, протягом якого Сторони 

залишатимуться зацікавленими у продовженні спільної діяльності. Якщо 

жодна зі сторін не заявила про наміри розірвати Меморандум, він 

автоматично продовжується на наступні 5 років.

7. Зміни до цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємною згодою 

Сторін, що оформляється додатковою угодою.

8. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Меморандуму не зводити 

співробітництво до дотримання лише наявних у ній умов, підтримувати 

ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення 

ефективності та розвитку встановлених ділових зв’язків.
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