
МЕМОРАНДУМ 

про співпрацю між Бучанською районною державною (військовою) 

адміністрацією Київської області 

та БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«АРМІЯ-ТВІЙ ОБЕРІГ» 

м. Буча         __ серпня 2022 р. 

Бучанська районна державна (а час запровадження воєнного стану – 

військова) адміністрація Київської області в особі в.о. голови адміністрації 

Глушака Максима Олександровича, який діє на підставі законів України «Про 

місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», Указу 

Президента від 24.02.2022 № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій» 

(надалі - Адміністрація) з однієї сторони, та БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АРМІЯ-ТВІЙ ОБЕРІГ» в особі директора 

організації Бузька Олега Вячеславовича, що діє на підставі Статуту, (надалі - 

Благодійна організація), надалі - Сторони, уклали цей Меморандум про 

співпрацю (надалі - Меморандум) про наступне: 

1. Мета та предмет Меморандуму 

1.1. Метою Меморандуму є співпраця Сторін у проведенні спільних заходів, 

реалізації програм та проектів у сфері соціального захисту населення 

Адміністрації: осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 

малозабезпечених сімей, учасників бойових дій в зоні АТО/ООС, внутрішньо 

переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують соціальної 

допомоги. 

1.2. Предметом Меморандуму є співпраця та спільна діяльність Сторін - 

Адміністрації та Благодійної організації задля досягнення мети Меморандуму на 

умовах та в межах, встановлених ним. 

1.3. Задля досягнення мети Меморандуму Сторони - Адміністрація та 

Благодійна організація співпрацюють у наступних напрямках: 

1.3.1. Ефективне реагування на факти порушень прав і інтересів осіб 

похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, малозабезпечених сімей, 

учасників бойових дій АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб та інших 

категорій громадян, які потребують соціальної допомоги, шляхом запровадження 

механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у соціальній сфері. 

1.3.2. Здійснення соціального захисту та соціальної роботи з сім’ями, які 

опинились в складних життєвих обставинах, особами похилого віку, особами з 

інвалідністю, дітьми з інвалідністю, учасниками бойових дій в зоні АТО/ООС, 

внутрішньо переміщеними особами, особами, постраждалими від домашнього та 

гендерно зумовленого насильства, які потребують соціальної допомоги; 

подолання бездомності і бездоглядності; профілактика соціально-негативних 

явищ у відповідному середовищі. 
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1.3.3. Організація та здійснення навчання, а також інших заходів щодо 

підвищення рівня професійної компетентності надавачів соціальних послуг та 

партнерських організацій з тематики, окресленої метою Меморандуму. 

1.3.4. Організація спільних просвітницьких заходів, спрямованих на 

підвищення рівня обізнаності громадян щодо соціального захисту, шляхом 

проведення конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, зустрічей, прес-

конференцій, форумів, зборів тощо. 

1.3.5. Розроблення проектів щодо соціального захисту, соціальної 

підтримки осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, осіб похилого 

віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, малозабезпечених сімей, учасників 

бойових дій АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій 

громадян, які потребують соціальної допомоги. 

1.3.6. Розроблення та виконання проектів на допомогу населенню та 

Адміністрації у відновленні житлового фонду Бучанського району, відновлення 

будівель адміністративної та цивільної інфраструктури, зокрема: освітніх та 

медичних закладів, адміністративних будівель тощо. Проведення реконструкцій 

навчальних та медичних комплексів, будівель адміністративного корпусу. 

 

2. Зобов’язання Сторін 

2.1. Адміністрація: 

2.1.1. Підтримує реалізацію узгоджених проектів та програм, спрямованих 

на захист прав та інтересів осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю, малозабезпечених сімей, учасників бойових дій в зоні АТО/ООС, 

внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують 

соціальної допомоги, соціальний захист та покращення якості їх життя, 

попередження і реагування на соціальні, психологічні та матеріальні проблеми 

вказаних категорій громадян. А також допомогу населенню у відновленні 

житлового фонду Бучанського району, відновленні будівель адміністративної та 

цивільної інфраструктури. 

2.1.2. Надає допомогу та сприяє у реагуванні на порушення прав та 

інтересів осіб, які потребують соціальної допомоги. 

2.1.3. Спільно з Благодійною організацією проводить та організовує 

навчальні заходи для підвищення рівня професійної компетентності надавачів 

соціальних послуг з тематики, окресленої метою Меморандуму. 

2.1.4. Приймає участь та сприяє в розробці інформаційних заходів та 

кампаній щодо реалізації проектів та програм, що проводяться в рамках 

Меморандуму. 

2.1.5. Аналізує інформацію щодо стану реалізації напрямків співпраці, 

окреслених цим Меморандумом. 

 



2.1.6. Гарантує у межах повноважень погодження проектної та дозвільної 

документації, необхідної для будівництва чи відновлення відповідних будівель, з 

боку посадових осіб та структурних підрозділів Адміністрації. 
 

2.2. . Благодійна організація: 

2.2.1. Підтримує реалізацію узгоджених проектів та програм, спрямованих 

на захист прав та інтересів осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю, малозабезпечених сімей, учасників бойових дій в зоні АТО/ООС, 

внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують 

соціальної допомоги, соціальний захист та покращення якості їх життя, 

попередження і реагування на соціальні, психологічні та матеріальні проблеми 

вказаних категорій громадян. 

2.2.2. Надає в рамках існуючих у Благодійної організації програм та 

проектів соціальну допомогу особам, які її потребують, у співпраці з 

Адміністрацією. 

2.2.3. Організовує та проводить інформаційні заходи та кампанії щодо 

реалізації проектів та програм, що проводяться в рамках Меморандуму 

зазначаючи, що заходи проводяться у співпраці з Адміністрацією. 

2.2.4. Аналізує інформацію щодо стану реалізації напрямків співпраці, 

окреслених цим Меморандумом. 

2.2.5. Погоджує, у межах повноважень, проектну та дозвільну 

документацію, необхідну для будівництва чи відновлення відповідних будівель, з 

боку посадових осіб та структурних підрозділів Адміністрації. 

 

3. Принципи взаємодії 

 

3.1. Сторони здійснюють співробітництво на основі колегіальності, взаємної 

відкритості, достовірності в наданні інформації, узгодженості дій та об’єднання 

ресурсів при виконанні умов Меморандуму. 

3.2. Усі спірні питання, що стосуються тлумачення і реалізації 

Меморандуму, вирішуються шляхом обговорень і консультацій між Сторонами. 

3.3. У випадках, не врегульованих Меморандумом, Сторони керуються 

чинним законодавством України. 

3.4. Даний Меморандум є відкритим щодо приєднання на стороні 

Благодійної організації. Якщо юридична особа має статус благодійної організації 

(благодійного фонду), згідно своєї статутної діяльності здійснює соціальний 

захист (соціальну підтримку) населення району, за умови поділяння мети, цілей 

та інших аспектів цього Меморандуму вона може приєднатись до нього шляхом 

подання відповідної заяви про приєднання разом з копіїєю Статуту. 

 



4. Термін дії Меморандуму 

і порядок внесення до нього змін і доповнень 

4.1. Меморандум набирає чинності з дати його підписання та діє протягом 

одного року. Меморандум автоматично продовжує діяти на наступний рік за 

умови, якщо жодна із сторін завчасно (не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних 

днів до закінчення строку його дії) письмово не заявить про свій намір припинити 

його дію. 

4.2. Зміни та доповнення до Меморандуму можуть бути внесені за взаємною 

згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до нього, крім випадків 

дострокового розірвання Договору в порядку, передбаченому п.4.5. 

Меморандуму. Усі додаткові угоди до Меморандуму є його невід’ємною 

частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі 

та підписані обома Сторонами. 

4.3. Меморандум не обмежує Сторони і не зачіпає жодним чином їх права і 

зобов'язання. Розбіжності, що виникають в ході реалізації Меморандуму, 

вирішуються за взаємною згодою Сторін. 

4.4. Меморандум укладено у двох оригінальних примірниках, по одному 

примірнику для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу. 

4.5. Сторони можуть відмовитися від виконання Меморандуму в будь-який 

час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не менш ніж за десять робочих 

днів до запланованої дати припинення участі у Меморандумі. Меморандум 

вважається розірваним з дати, зазначеної в повідомленні про розірвання, в 

підписанні окремої письмової угоди про розірвання немає потреби. 

 

5. Форс-мажорні обставини 

5.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за 

невиконання зобов’язань за Меморандумом, обумовлене обставинами, що 

виникли поза волею і бажанням Сторін, і які не можна було передбачити або 

уникнути. 

5.2. Сторона, яка неспроможна відповідним чином виконати свої 

зобов’язання в результаті дії обставин непереборної сили (форс-мажорних 

обставин), повинна негайно сповістити про це іншу Сторону з наданням 

підтвердження компетентного державного органу. 

5.3. У цьому випадку термін виконання зобов’язань переноситься 

відповідно до терміну дії зазначених обставин.  






