МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
між Міністерством культури та інформаційної політики України
та Всеукраїнським громадським об’єднанням
“Національна асамблея людей з інвалідністю України”
21 травня 2020 року

м. Київ

Міністерство культури та інформаційної політики України, в особі
тимчасово виконуючого обов’язки Міністра культури та інформаційної
політики України Фоменко Світлани Валеріївни, яка діє на підставі Положення
про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885, з однієї
сторони,
та
Всеукраїнське громадське об’єднанням “Національна асамблея людей з
інвалідністю України”, в особі виконавчого директора Скрипки Наталії
Сергіївни, яка діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію об’єднань громадян від
10 січня 2020 року № 1734, з другої сторони (далі – Сторони),
уклали цей Меморандум про співробітництво (далі – Меморандум) про
таке:
Стаття 1
Метою цього Меморандуму є співробітництво та обмін інформацією і
досвідом в межах відповідних функцій і повноважень Сторін.
Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін для успішної
реалізації Концепції інклюзивної мистецької освіти.
Стаття 2
Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони визначають такі
напрями співробітництва:





організація та проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня
фізичної доступності закладів мистецької освіти;
поширення інформації щодо можливостей здобуття мистецької освіти
для людей з інвалідністю та формування позитивного ставлення до
митця з інвалідністю;
обмін інформацією, аналітичними матеріалами та рекомендаціями з
питань, що можуть стосуватися організації інклюзивного навчання у
закладах мистецької освіти;
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надання рекомендацій щодо доцільності використання відповідних
ресурсів та навчальних матеріалів;
розробка та організація навчальних програм, зокрема, з питань
фізичної доступності закладів мистецької освіти, а також особливостей
організації навчання учнів з особливими освітніми потребами.

Стаття 3
З метою реалізації цього Меморандуму, Сторони в межах наявних
ресурсів:




розробляють та реалізують спільні проекти з питань, що відповідають
меті Меморандуму;
проводять спільні заходи: семінари, вебінари, круглі столи, лекції
тощо за напрямками співробітництва, що становлять взаємний інтерес;
узгоджують інші спільні дії в рамках цього Меморандуму, в тому
числі з залученні до реалізації проекту інших сторін.
Стаття 4

Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за
взаємною згодою Сторін та набувають чинності після їх оформлення в
письмовій формі за підписами уповноважених представників Сторін.
Усі зміни та доповнення є невід’ємною частиною цього Меморандуму.
Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень
цього Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та
досягнення взаємної згоди.
Стаття 5
Дія цього Меморандуму в будь-який час може бути припинена за
взаємною згодою Сторін. Сторона, що ініціює припинення цього
Меморандуму, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше
ніж за один місяць до дати припинення.
У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на
підставі Меморандуму і не завершено протягом строку його дії, продовжуються
і завершуються згідно з умовами, що були раніше узгоджені Сторонами, за
винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.
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Стаття 6
Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та
скріплення печатками та діє до 31 травня 2023 року.
Цей Меморандум укладено українською мовою у двох автентичних
примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

Міністерство культури та
інформаційної політики
України
м. Київ, вул. І.Франка, 19

Всеукраїнське громадське об’єднанням
“Національна асамблея людей з інвалідністю
України”
м. Київ, вул. Рейтарська , 8/5А, к. 110

Світлана ФОМЕНКО

Наталія СКРИПКА
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