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Полтавський державний аграрний університет, в особі в.о.ректора 
Аранчій Валентини Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
Полтавська районна військова адміністрація Полтавської області, в особі 
Начальника Романова Дмитра Володимировича, що діє на підставі Закону 
України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України 
№68/2022 “Про утворення військових адміністрацій” з другої сторони, разом 
іменуються -  Сторони, уклали даний меморандум про співробітництво (надалі -  
Меморандум) про наступне:

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Меморандум про співробітництво укладається з метою налагодження 
ефективної взаємодії представників Полтавського державного аграрного 
університету (надалі -  Університет) та Полтавської районної військової 
адміністрації Полтавської області.

Меморандум визначає напрями співробітництва.
Сторони зобов’язуються спільно співпрацювати для досягнення 

узгоджених цілей у відповідності до цілей, завдань, програм дій, інтересів та 
повноважень кожної із Сторін, які беруть участь у даному Меморандумі.

2. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Сторони вважають, що основними напрямами співробітництва є:

- регулярний обмін наявною в розпорядженні Сторін інформацією, що 
стосується аспектів взаємного співробітництва у сфері освіти і науки;

- проведення спільних консультацій, реалізація науково-дослідних проектів і 
розробок з актуальних проблем економічного та суспільного життя країни у сфері 
освіти і науки;

- організація та забезпечення проходження виробничих (переддипломних) 
практик здобувачами вищої освіти Університету;

- організація та забезпечення проходження підвищення кваліфікації 
(стажування) науково-педагогічних працівників Університету;

- участь у спільних проектах з питань освіти, конкурсах та інших формах 
залучених наукових інвестицій;

- участь в організації та проведенні наукових, науково-практичних і науково- 
методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових 
заходів;

- участь в розробці та впровадженні нових навчальних курсів, програм, обмін 
навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 
літературою.

Конкретні види та обсяги ресурсів Сторін, які залучаються до участі у 
здійсненні спільних проектів, будуть визначатися окремими договорами Сторін.

Меморандум передбачає за домовленістю Сторін можливість укладення 
також окремих договорів.



3. ВЗАЄМНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

У межах цього Меморандуму Сторони керуються нормами діючого 
законодавства України, здійснюють взаємодію на принципах рівноправності, 
відкритості, взаєморозуміння.

Сторони взаємодіють один з одним з питань виконання основної мети 
цього Меморандуму через уповноважених представників, делегованих 
Сторонами, для розгляду виникаючих питань при співробітництві.

При виконанні цього Меморандуму, Сторони, гарантують конфіденційність 
інформації, що передається один одному і зобов'язуються не розголошувати і не 
передавати отриману ними інформацію третім особам, за винятком випадків, 
передбачених законодавством України та письмової згоди іншої Сторони.

Сторони зобов’язуються докладати всіх можливих зусиль для подальшого 
розвитку взаємовигідного співробітництва та забезпечення залучення до нього 
широкого кола учасників на національному, регіональному та місцевих рівнях.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторони розглядають цей Меморандум як документ, що не призводить до 
юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них, а також 
змін діяльності відповідно до Статутів і Положень організацій Сторін.

Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно 
відносинами незалежних сторін.

Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких 
питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з 
положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати 
інші угоди з іншими особами.

Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього 
Меморандуму вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання та є чинним 
протягом п’яти років. Дія цього Меморандуму може продовжуватись за взаємною 
письмовою згодою Сторін. Дія цього Меморандуму може бути достроково 
припинена за ініціативою однієї із Сторін. Положення цього Меморандуму 
можуть переглядатись за умови письмової згоди усіх Сторін.

5.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН
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