
Меморандум про співпрацю 

м. Київ          «____» листопада 2019 р. 

Цей меморандум про співпрацю (далі – Меморандум) укладається між Всеукраїнською благодійною 
організацією «Український фонд «Благополуччя дітей» в особі виконавчого директора Басюк Тетяни 
Петрівни, яка діє на підставі Статуту, (далі – УФБД) та СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 106  
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 
(далі – заклад освіти), що надалі іменуються «Сторони», усвідомлюючи необхідність спільних дій, 
спрямованих на виховну та просвітницьку роботи з питань безпечної міграції та попередження торгівлі 
людьми у початковій та середній школі шляхом розвитку життєвих компетентностей дітей та беручи до 
уваги Закон України «Про попередження торгівлі людьми», Закон України «Про освіту», Державний 
стандарт початкової освіти та Концепцію Нової української школи 
 

Стаття 1. МЕТА 

Метою Меморандуму є взаємодія та координація діяльності Сторін для взаємодопомоги та отримання 

позитивного результату в реалізаціїпроекту «Попередження торгівлі людьми шляхом формування 

життєвих компетентностей дітей», що впроваджується у партнерстві з Представництвом міжнародної 

організації з міграції в Україні за підтримки Міністерства міжнародних справ Канадита за сприяння 

Міністерства освіти і науки України. 

Стаття 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН 

Основними напрямами співробітництва Сторін є: 

- підготовка педагогічних працівників початкової школи до апробації програми з 

попередження торгівлі людьми; 

- апробація програми для початкової школи з питань попередження торгівлі людьми; 

- підготовка педагогічних працівників пілотних закладів середньої освіти до використання 

навчальних настільних ігор з питань безпечної міграції та попередження торгівлі людьми; 

- обмін інформацією та спеціалістами Сторін. 

Стаття 3. ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН 

3.1. У рамках цього Меморандуму Сторони керуються законодавством України і здійснюють взаємодію 

на принципах рівноправності, відкритості та доброчесності. 

3.2. Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів цього Меморандуму через 

уповноважених представників, делегованих Сторонами, для розгляду виникаючих питань і проведення 

спільних дій. 

3.3. При здійсненні цього Меморандуму, Сторони гарантують конфіденційність інформації, що 

передається одна одній, і зобов'язуються не розголошувати і не передавати отриману ними 

інформацію третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами України та 

письмової згоди іншої Сторони. 

Стаття 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. УФБД зобов’язується: 

- розробити інформаційно-методичні матеріали для педагогічних працівників для 

проведення інтерактивних занять з дітьми 1-4 класів з питань безпечної міграції та 

попередження торгівлі людьми; 

- організувати та провести 2 навчальні заходи для педагогічних працівників з метою їхньої 

підготовки до просвітницько-виховної діяльності з питань безпечної міграції та 

попередження торгівлі людьми у початковій школі; 



- надати консультаційну та супервізійну підтримку навченим педагогічним працівникам у 

проведенні занять з дітьми 1-4 класів з питань безпечної міграції та попередження торгівлі 

людьми; 

- організувати та провести один навчальний захід з метою підготовки педагогічних 

працівників до використання настільних ігор у роботі з дітьми 5-6 класів з питань безпечної 

міграції та попередження торгівлі людьми. 

4.2. Заклад освіти зобов’язується: 

- забезпечити участь педагогічних працівників у двох навчальних заходах з метою їхньої 

підготовки до просвітницько-виховної діяльності з питань безпечної міграції та 

попередження торгівлі людьми у початковій школі. Кількість та склад учасників заходів 

Сторонами буде узгоджено додатково; 

- забезпечити участь педагогічних працівників у навчальному заході з метою їхньої 

підготовки до використання настільних ігор у роботі з дітьми 5-6 класів з питань безпечної 

міграції та попередження торгівлі людьми. Кількість та склад учасників заходів Сторонами 

буде узгоджено додатково; 

- надати підтримку педагогічним працівникам-учасникам проекту у проведенні занять з 

дітьми з питань безпечної міграції та попередження торгівлі людьми за матеріалами, 

презентованими УФБД; 

- сприяти наданню педагогічними працівниками-учасниками проекту зворотного зв’язку за 

результатами проведених занять з дітьми з питань безпечної міграції та попередження 

торгівлі людьми. 

4.3. Сторони мають право у відносинах співробітництва використовувати власний інтелектуальний 

ресурс, розробки і нововведення, репутацію, існуючі ділові зв'язки, професійні та управлінські якості 

своїх членів, спільний та інтелектуальний ресурс Сторін, а також інші відповідні нематеріальні активи. 

4.4. Сторони мають право надавати одна одній відкриту інформацію, що має значення для співпраці. 

4.5. Сторони зобов'язуються підтримувати ділові, а також громадські контакти та вживати всіх 

необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових, а також громадських зв'язків, 

всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі 

цілей. 

4.6. Сторони зобов'язуються своєчасно забезпечувати одна одну необхідними для виконання цього 

Меморандуму відомостями, матеріалами, документами та іншими необхідними даними у формі і в 

строки, які сприятимуть її оперативного використання. 

4.7 Сторони зобов'язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти матеріальну, моральну або іншу 

шкоду іншій Стороні. 

4.8 Сторони несуть відповідальність, передбачену міжнародними нормами за невиконання чи 

неналежне виконання умов цього Меморандуму а також за розголошення чи використання 

конфіденційної, та іншої інформації, будь-яких документів чи відомостей у власних інтересах, у тому 

числі комерційних. 

Стаття 5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Цей Меморандум не накладає на Сторони ніяких фінансових зобов'язань. 

5.2. Сторони можуть спільно здійснювати співробітництво з третіми сторонами. 

5.3. Меморандум не зачіпає інші домовленості або угоди укладені Сторонами, а також будь-які угоди 

або домовленості між Сторонами та третіми сторонами. 

5.4. Спори та розбіжності між Сторонами з питань, що належать досфери дії цього Меморандуму, 

будуть вирішуватися шляхом переговорів або консультацій між Сторонами. Порядок вирішення спорів 



та розбіжностей, що виникають при реалізації договорів (угод), що укладаються для проведення 

операцій в рамках цього Меморандуму, встановлюється договорами (угодами). 

5.5. Зміни та доповнення до цього Меморандуму оформляються у письмовій формі за підписом 

уповноважених осіб Сторін і є невід'ємною частиною цього Меморандуму. 

5.6. Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє до 30 червня 2020 

року або до моменту його розірвання обома Сторонами за обопільною згодою або за бажанням однієї 

із Сторін з попереднім повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 30 днів. 

5.7. Текст цього Меморандуму складено українською мовою у двох примірниках, по одному 

примірнику для кожної сторони. 

 

Стаття 6. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Всеукраїнська благодійна організація 
«Український фонд «Благополуччя дітей» 
 
Юридична адреса: вул. Антоновича, 11, оф. 1, 
Київ 01004 Україна 
Тел.: (044) 537-20-16 
Ел. пошта info@ccf.kiev.ua 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 106  
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 
Юридична адреса: вул. Некрасовська, 4 
Київ 04053 Україна 
Тел.: (044) 486-94-44 
е-mail: znz106kiev@ukr.net 

Тетяна Басюк, виконавчий директор 

 
 
 
 
 
Юлія Лісова , директор 
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Додаток № 2 

до Меморандуму про співпрацю, 

 

що був укладений 19 листопада 2019 р. у м. Київ між Всеукраїнською благодійною організацією 

«Український фонд «Благополуччя дітей» в особі виконавчого директора Басюк Тетяни Петрівни, яка 

діє на підставі Статуту, (далі – УФБД) та Цей меморандум про співпрацю (далі – Меморандум) 

укладається між Всеукраїнською благодійною організацією «Український фонд «Благополуччя дітей» в 

особі виконавчого директора Басюк Тетяни Петрівни, яка діє на підставі Статуту, (далі – УФБД) та  

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 106 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (далі – заклад освіти) з метою взаємодії та координації 

діяльності Сторін для взаємодопомоги та отримання позитивного результату в реалізації проекту 

«Попередження торгівлі людьми шляхом формування життєвих компетентностей дітей», що 

впроваджується у партнерстві з Представництвом міжнародної організації з міграції в Україні за 

підтримки Міністерства міжнародних справ Канади та за сприяння Міністерства освіти і науки України. 

 

План проведення заходів  

з метою апробації методичних матеріалів  

з питань безпечної міграції та попередження торгівлі людьми 

 

Захід 
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Підписання меморандуму про співпрацюдля апробації 
методичних матеріалів 

        

Навчальні заходидля педагогічних працівників з метою 
їхньої підготовки до просвітницько-виховної діяльності з 
питань безпечної міграції та попередження торгівлі 
людьми у початковій школі (2 заходи по 3 дні, м. Київ) 

        

Проведення занять з дітьми початкової школи за 
матеріалами, презентованими під час навчальних заходів 

        

Консультаційна та супервізійна підтримка педагогічних 
працівників щодо апробації методичних матеріалів для 
початкової школи з питань попередження торгівлі людьми 

        

Фокус-група за результатами апробації (1 зустріч, м. Київ)         

Навчальний західщодо використання настільних ігор у роботі 
з дітьми 5-6 класів з питань безпечної міграції та 
попередження торгівлі людьми (1 захід, 2 дні у м. Київ) 

        

Підсумковий захід (1 день, м. Київ)         

 


