
1\4ЕморАндум

про спiвробiтництво, органiзацiю взаемовiдносин

м. Кременчук

Кременчуцький нацiональний унiверситет iMeHi

Остроградського (КрНУ) в особi першого проректора Никифорова

Володишлира Валентиновича, який дiе на пiдставi довiреностi }lb З2-|0l|450

вiд 20,12.2018 р. з одного боку, та Itомуналъний заклад культури

<КРеменЧУцька мiсъка централiзована бiблiотечна система для дорослию), в

ОСОбi ЩИРектора Майдак Тетяни Олексiiвни, яка дiе на який дiс на пiдставi
/)U/иаFzцlг' з iншого боку, уклапи цей меморандум про спiвробiтництво--------T-v-
та органiзацiю взаемовiдносин iменустъся кМеморандум)) про

наступне:

1. СТОрОни циМ Меморандумом пiдтверджують, що iHTepecaM KorKHoT з них

ВiдпОвiдае спiлъна реалiзацiя проектiв у сферi надання сучасних ocBiTHix

послуг, проведення спiльних навчально-виховних заходiв.

2. СТОРОни домовляються спiльно дiяти на заеадах взасмноТ вигоди та

iHTepeciB кожноТ зi CTopiH цього Меморандуму.

З. У пРОцесi виконання намiчених спiльних цiлей Сторони прагнутимуть

бУлУвати своi взасмовiдносини на пiдставi piBHocTi, чесного партнерства та

захисту iHTepeciB один одного.

4. Щля якнайшвидшого досягнення цiлей за цим Меморандумом Сторони

ОбМiНЮються наявною у ikHboMy розпорядrкеннi науковою iнформацiею

ЩОДО ycix аспектiв взасмного iHTepecy, проводять спiльнi консультацii,

НаУКОВО-ПРакТиЧнi семiнари, конференцii, маЙстер-класи, профорiснтацiйнi

ЗаХоДИ, ВсТановлюють HayKoBi зв'язки iз третiми особами та iнформують один

одного про результати подiбних KoHTaKTiB.

5. Цей Меморандум передбачае за домовленiстю CTopiH мохtливiсть

укладання також конкретних угод (на надання ocBiTHix послуг, ПРо спiльну

дiяльнiсть тоrцо).

Михайла



6. Цей МеморандуN{ укладений на строк 5 poKiB, протягом якого Сторони

зшIишатИмутьаЯ зацiкавленимИ У продовженнi спiльноТ дiялъностi. Якщо

жодна зi cTopiH не заявиJIа про намiри розiрвати Меморандум, BiH

авто}д€}тично продовжуетъся на наступнi 5 poKiB.

7. Змiни до цього Меморандуму можуть бути BHeceHi за взаемною згодою

CTopiH, що оформляеться додатковою угодою.

8. Сторони зобов'язуються при виконаннi цього Меморандуму не ЗВОДИТИ

спiвробiтництво до дотримання лише наявних у нiй умов, пiдтримувати

дiловi контакти та вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпечення

ефективностi та розвитку встановJIених дiлових зв'язкiв.

lWCtE ЗНАХОДЖЕНFUI ТА РЕКВIЗИТИ CTOPIH
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