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МЕМОРАНДУМ ПРО ПАРТНЕРСТВО 

 

м. Київ                  « 4 »  лютого  2014 р. 

 

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» 
(надалі – Університет) в особі ректора Лаптєва Сергія Михайловича, який діє 

на підставі Статуту, та 

Громадська організація «Асоціація випускників Університету «КРОК» 
(надалі – Асоціація випускників) в особі голови правління Заріпової Світлани 

Зульфирівни, яка діє на підставі Статуту, 

які надалі разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали 

цей Меморандум про партнерство (надалі – Меморандум) про наступне: 

 

Стаття 1. Мета партнерства 

Сторони об’єднують зусилля та сприяють одна одній з метою: 

I. постійного підвищення якості освітніх послуг та 

практикоорієнтованості навчальних програм Університету; 

II. сприяння професійному та особистісному розвитку студентів і 

випускників, їх подальшому ефективному працевлаштуванню; 

III. зміцнення позитивної репутації Університету, формування та 

збереження лояльності його випускників; 

IV. збереження традицій Університету, підтримки корпоративних та  

соціальних ініціатив. 

Стаття 2. Значення партнерства 

Враховуючи високу значущість мети партнерства для кожної із Сторін 

та природні взаємозв’язки між ними: 

І. Асоціація випускників вважає Університет ключовим партнером; 

ІІ. Університет визначає співпрацю з Асоціацією випускників одним з 

пріоритетних напрямів розвитку. 

Для отримання позитивного результату партнерства Сторони вважають 

за необхідне постійну взаємодію, взаємодопомогу та координацію діяльності 

підрозділів Університету та Асоціації випускників. 

Стаття 3. Координація 

Для досягнення позитивного результату партнерства координація 

діяльності Сторін здійснюється шляхом:  

- обміну інформацією про плани діяльності, проекти і програми, що 

розроблені та (або) реалізуються;  

- регулярного погодження та моніторингу виконання детального плану 

спільних дій щодо предмету співпраці. 
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Кожна із Сторін призначає відповідальну за реалізацію цього 

Меморандуму особу.  

Стаття 4. Спільні дії 

Спільні дії та взаємодопомога Сторін передбачають: 

- створення спільних робочих та проектних груп, оргкомітетів; 

- сприяння у проведенні інформаційних кампаній, в тому числі шляхом 

використання власних каналів комунікацій; 

- пошук спонсорів, партнерів, донорів тощо для проведення спільних 

(або спрямованих на спільні цілі) заходів та проектів; 

- використання сторонами інфраструктури, коштів, праці персоналу 

Сторін, а також інших ресурсів для проведення спільних (або спрямованих на 

спільні цілі) заходів та проектів; 

- можливе створення сторонами постійних або тимчасових робочих 

місць для проведення спільних (або спрямованих на спільні цілі) заходів та 

проектів. 

Сторони будуть докладати всіх можливих зусиль для подальшого 

розвитку взаємовигідного партнерства та залучення до нього широкого кола 

учасників.  

Стаття 5. Дія меморандуму 

Меморандум набирає сили з моменту його підписання повноважними 

представниками Сторін та діє безстроково. 

За потреби до Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення, 

але виключно за взаємним письмовим погодженням Сторін.  

Сторони не допускають можливості порушення чинного законодавства 

в рамках здійснення партнерства. 

Меморандум не є договором про спільну діяльність в значенні, 

передбаченому главою 77 Цивільного кодексу України. 

Меморандум складено у двох автентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін. 

Підписи сторін 


