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Чернігівський міський голова Соколов Олександр Володимирович 

Чернігівський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації 

«Студентська республіка» 

 

«1» серпня 2014 року 

 

МЕМОРАНДУМ 

про співробітництво у сфері організації та проведення молодіжних 

проектів, програм і заходів з метою підвищення ефективності реалізації 

державної молодіжної політики 

 

Чернігівський міський голова Соколов Олександр Володимирович, який 

представляє інтереси громади відповідно до чинного законодавства України, зокрема 

Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у 

своїй діяльності керується ними; 

Чернігівський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської 

організації «Студентська республіка», в особі його Голови Приходько Антона, що діє 

відповідно до Статуту (далі – «Сторони»), 

усвідомлюючи важливість співпраці у сфері реалізації державної молодіжної 

політики, з метою підвищення ефективності її реалізації та задля залучення якнайширших 

верств молоді до розбудови України як демократичної, правової, соціальної держави та 

розвитку справедливого громадянського суспільства, 

уклали цей Меморандум про наступне: 

1. Предметом цього Меморандуму є співробітництво у галузі організації та 

проведення молодіжних проектів, програм та заходів, спрямованих на підвищення 

соціального, політичного, правового та культурного рівня розвитку молоді. 

 

2. Співробітництво передбачає організаційне та фінансове сприяння у проведенні 

пріоритетних проектів ЧОО ВМГО «Студентська республіка» та інших проектів за 

додатковим погодженням.  

 

3. У процесі досягнення спільних цілей Сторони будуватимуть стосунки на засадах 

рівності та захисту інтересів кожного з них, створення режиму максимального 

сприяння. 

 

4. Сторони зобов’язуються обмінюватися наявною в їхньому розпорядженні 

інформацією, що стосується предмету Меморандуму, враховуючи взаємні інтереси, 

проводити спільні консультації та наради. 
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5. У рамках співробітництва сторони беруть на себе такі зобов’язання: 

 

ЧОО ВМГО «Студентська республіка»: 

5.1. допомагати у формуванні та реалізації регіональної молодіжної політики, 

відповідно до чинного законодавства України, зокрема, організаційно 

сприяти органам місцевого самоврядування у реалізації програм, проектів, 

заходів молодіжного спрямування (круглі столи, тренінги, семінари, 

конкурси, інтелектуально-розважальні та освітні програми);  

 

5.2. вчиняти інші дії, спрямовані на виконання даного Меморандуму, що 

передбачені установчими документами громадських організацій та не 

суперечать їм. 

Міський голова: 

 

5.3. сприяти реалізації пріоритетних молодіжних програм ЧОО ВМГО 

«Студентська республіка» у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством. До пріоритетних молодіжних програм належать: 

регіональний етап Міжнародної програми «Студентська республіка», 

регіональний етап Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент 

України». 

 

5.4. надавати підтримку переможцям регіональних етапів пріоритетних 

молодіжних програм під час їхньої підготовки до участі у всеукраїнських 

етапах відповідних програм. 

 

6. Меморандум набирає чинності з моменту підписання та діє упродовж року. 

 

7. Сторони зобов’язуються вжити всіх необхідних заходів, з метою виконання завдань 

та цілей, передбачених цим Меморандумом. 

 

8. Меморандум складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі 

Сторін. 

 

Чернігівський міський голова       О.В.Соколов  

 

Голова ЧОО ВМГО «Студентська республіка»     А.Приходько  

 

 

 


