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Цей Меморандум про співробітництво укладено між Державною службою 
зайнятості (Центральний апарат), в особі заступника Голови Державної служби 
зайнятості (Центрального апарату) Кравченко С.С., який діє на підставі 
довіреності, з однієї сторони, та Громадської організації «Всеукраїнська 
молодіжна громадська організація «Українська Студентська Спілка», в особі 
Голови Секретаріату Костецього Я.І., який діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, (далі -  Сторони).

Усвідомлюючи необхідність консолідації зусиль Сторін, прагнучи до 
втілення у життя найбільш ефективних форм надання послуг тимчасово 
безробітним особам, які перебувають на обліку у держаній службі зайнятості та 
задля підвищення конкурентоспроможності таких осіб укладено цей Меморандум 
про таке:

1. Мета та предмет Меморандуму

1.1. Метою цього Меморандуму є співпраця Сторін щодо створення умов 
для саморозвитку та працевлаштування громадян, зареєстрованих в 
установленому порядку як безробітні, а також зміцнення сталого розвитку 
громадянського суспільства в Україні.

1.2. Предметом цього Меморандуму є підвищення конкурентоспроможності 
тимчасово безробітних громадян, зареєстрованих в установленому порядку як 
безробітні, в першу чергу з числа внутрішньо переміщених осіб та учасників 
антитерористичної операції, шляхом організації для них безкоштовних курсів 
англійської мови на базі соціального проекту Lingva.Skills (www.lingva.ua) 
«Академія навичок» (далі -  Проект).

2. Напрямки співпраці

Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про 
співпрацю у таких напрямках:

2.1. Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Українська
Студентська Спілка" організовує навчальний процес шляхом надання
безкоштовного доступу до онлайн - системи з вивчення англійської мови для
осіб, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні, в першу чергу з 
числа внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції.

http://www.lingva.ua


2.2. Сторони здійснюють обмін інформацією з дотриманням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних» на паперових носіях, або в 
електронному вигляді.

2.3. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Українська 
Студентська Спілка» організовує вебінари та забезпечує контакт із 
користувачами завдяки зворотному зв’язку (онлайн чат).

3. Організація співпраці

3.1. Для успішної реалізації цього Меморандуму Сторони визначають 
координаторів кожна зі свого боку.

3.2. Координатори підтримують постійний зв'язок та забезпечують обмін 
інформацією на паперових носіях та електронному вигляді, що необхідно для 
реалізації Меморандуму.

3.3. Сторони сприяють проведенню спільних заходів (зустрічей, круглих 
столів, конференцій, семінарів та ін.).

4. Порядок розв’язання спорів

4.1. У разі виникнення будь-яких спірних питань між Сторонами щодо 
виконання положень цього Меморандуму або заходів, які впроваджуються в 
його рамках, Сторони погоджуються вжити всіх можливих заходів для 
вирішення цих питань шляхом проведення зустрічей та обміну листами.

5. Інші умови

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами та діє до 31.12.2016.

5.2. Дію цього Меморандуму може бути припинено за спільною згодою 
Сторін шляхом підписання ними відповідної угоди або розірвано шляхом 
направлення письмового повідомлення однієї зі Сторін про його розірвання 
іншій Стороні. У такому разі Меморандум втрачає чинність через ЗО 
календарних днів після дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

5.3. Меморандум продовжується автоматично на наступний рік, якщо 
жодна зі Сторін не виявила бажання його розірвати.

5.4. Цей Меморандум не накладає ніяких фінансових чи майнових 
зобов'язань на жодну із Сторін. Усі витрати, що виникають при виконанні заходів 
у межах Меморандуму, Сторони несуть відповідно до спільних домовленостей та 
самостійно в межах діючого законодавства.

5.5. У разі виникнення такої потреби Сторони можуть укласти окремі 
договори на реалізацію цього Меморандуму.
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5.6. Цей Меморандум укладено у двох автентичних примірниках 
українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику 
для кожної зі сторін.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Державна служба зайнятості 
(Центральний апарат)
01601, м. Київ

ТО «Всеукраїнська молодіжна 
громадська організація 
«Українська Студентська Спілка»
01004, м. Київ,
вул. Володимирська, буд. 60, к.221
Код ЄДРПОУ 14305921
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