
МЕМОРАНДУМ 

про співпрацю між НВК № 157 та Військовий інститут телекомунікацій 

та інформатизації імені Героїв Крут  

м. Київ         «___» ________ 2019 р. 

Адміністрація НВК № 157 Оболонського району міста Києва, в особі 

Директора Єрмак Тетяни Миколаївни, який діє на підставі Статуту НВК № 

157, та начальник Військового інституту телекомунікації та інформатизації 

імені Героїв Крут полковника Степаненко Є.О., (в подальшому разом 

іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), погодилися 

співпрацювати. 

1. Предмет Меморандуму 

1.1. Сторони цим Меморандумом підтверджують, що інтересам кожної з 

них відповідає спільна і узгоджена мета, що передбачає впровадження 

профорієнтаційного проекту для учнів 9-11 класів ліцею. Мета проекту: 

- знайомство учнів з різноманіттям професій та специфікою навчання у 

вищих навчальних закладах;  

- залучення учнів та батьків учнів до більш свідомого вибору професії 

та спеціальності після закінчення НВК № 157;   

- забезпечення ефективної процедури надання учням НВК № 157 

інформації про професії та спеціальності; 

- розробка та ефективна реалізація методології програми знайомства 

учнів з різноманіттям професій та специфікою навчання у вищих 

навчальних закладах; 

- надання належної, повної та своєчасної інформації майбутнім 

абітурієнтам стосовно вступу до вищого начального закладу; 

- залучення випускників НВК № 157 до вступу в вищий навчальний 

заклад на умовах передбачених законодавством. 

1.2. Конкретизація напрямків та форм співпраці має бути прийнятою для 

обох сторін та попередньо узгодженою.  

2. Спільна діяльність 

2.1. У процесі виконання визначеної цим Меморандумом мети Сторони 

будують свої взаємовідносини на підставі рівності та партнерства. 

2.2. У ході здійснення діяльності кожна із Сторін сприяє досягненню 

цілей, намічених цим Меморандумом.  

2.3. Сторони будуть підтримувати запровадження спільно розроблених 

планів для досягнення мети. 

 



3. Організація співпраці 

 

3.1. З метою реалізації співпраці Сторони: 

3.1.1. визначають контактних осіб для полегшення комунікації;  

3.1.2. проводять спільні заходи (робочі зустрічі тощо) для обговорення 

питань, пов’язаних із реалізацією заходів у рамках співробітництва; 

3.1.3. здійснюють, за взаємним узгодженням, заходи, спрямовані на 

досягнення мети Меморандуму. А також спрямовані на інформування 

громадськості (батьків, державні установи освіти) про співпрацю Сторін у 

рамках Меморандуму та діючого законодавства. 

3.1.4. здійснюють обмін відповідною інформацією, крім інформації з 

обмеженим доступом, з ініціативи або за запитом однієї зі Сторін;  

3.1.5. здійснюють співпрацю в будь-яких інших формах, що 

попередньо узгоджені Сторонами та не суперечить чинному законодавству. 

 

4. Строк дії Меморандуму та порядок його розірвання 

 

4.1. Меморандум вступає в силу з моменту його підписання і діє до 

моменту коли одна зі сторін не виявить бажання відмовитись від виконання 

даного Меморандуму. 

4.2. До цього Меморандуму за письмовою згодою сторін можуть бути 

внесені зміни та доповнення,  які є його невід’ємною частиною. 

4.3. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох автентичних 

примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із 

Сторін. 

5. Прикінцеві положення 

 

5.1 Цей Меморандум не створює юридичних обов’язків для Сторін та 

не тягне за собою відповідальності Сторін з будь-яких підстав. 

5.2. Виконання цього Меморандуму базується на вільному 

волевиявленні сторін.   

 

Меморандум підписали 

Директор НВК № 157                                                               Єрмак Т. М. 

Військовий інститут телекомунікацій  

та інформатизації імені Героїв Крут  

                     

полковник                                                                                   Степаненко Є.О. 

   


