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МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
між
товариством з обмеженою відповідальністю «Національні освітні
технології»
та
Міністерством освіти і науки України
від «30» серпня 2019 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Національні освітні
технології» (надалі – Товариство), в особі директора Комісарчука Артема
Едуардовича, що діє на підставі Статуту,
Міністерство освіти і науки України (далі – Міністерство), в особі
заступника Міністра освіти і науки України Греби Романа Володимировича,
що діє на підставі Положення про Міністерство освіти і науки України,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630,
(разом – Сторони) уклали між собою цей Меморандум про співпрацю та
домовилися про таке:
Стаття 1. Мета і предмет Меморандуму
1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, які
спрямовані на впровадження сучасних електронних платформ та засобів у
освітній процес для його вдосконалення та подальшого керування закладами
освіти.
1.2. Предметом цього Меморандуму є взаємодія за напрямом
впровадження сучасних інформаційних технологій у сферу освіти України.
Стаття 2. Напрями та організація співпраці Сторін
2.1. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про
співпрацю за такими напрямами:
2.1.1. впровадження інформаційно-телекомунікаційні технології у заклади
освіти за такими напрямками:
забезпечення викладачів та адміністрації закладів освіти
альтернативним (цифровим) засобом ведення фіксації успішності учнів;
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забезпечення вирішення щоденних питань, пов'язаних з
освітнім процесом;
забезпечення керівництва освітніх закладів цифровими
технологіями для ведення документації та звітності;
забезпечення постійного цифрового контролю батьками
успішності учнів та підсилення їх інтересу до навчання;
2.1.2. організація та проведення навчань для співробітників освітніх
закладів щодо підвищення кваліфікації роботи з інформаційнотелекомунікаційними технологіями;
2.1.3. надання консультативної допомоги з питань, що мають на меті
впровадження і використання інформаційно-телекомунікаційних технологій та
покращення якості освіти в Україні;
2.1.4. популяризація переходу від паперових носіїв у документообігу в
освітніх закладах України на електронні документи та електронний
документообіг;
2.1.5. інформування про співробітництво на ресурсах Сторін;
2.1.6. організація спільних заходів шляхом створення робочих груп,
проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших
публічних заходів.
2.2. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони:
2.2.1. визначають контактних осіб для проведення консультацій і
розроблення пропозицій щодо організації спільних заходів;
2.2.2. проводять зустрічі з метою обговорення питань щодо реалізації
Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін;
2.2.3. беруть на себе зобов'язання зберігати конфіденційність інформації,
що стала відома у зв'язку з реалізацією Меморандуму відповідно до вимог
законодавства України;
2.2.4. беруть на себе зобов'язання утримуватись від дій, які можуть
заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.
Стаття 3. Форми співпраці Сторін
3.1. Сторони Меморандуму заявляють про згоду та готовність прийняти
наступні зобов'язання:
3.1.1. активно та оперативно співпрацювати на основі партнерства,
взаємодопомоги та взаємопідтримки;
3.1.2. сприяти створенню сприятливого правового, організаційного та
інформаційного середовища для співпраці Сторін;
3.1.3. з метою підвищення ефективності діяльності Сторін, а також
співпраці між ними, забезпечувати інформаційний обмін щодо діяльності Сторін
з актуальних питань освітнього процесу;
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3.1.4. організовувати спільні, в тому числі, публічні заходи для
обговорення актуальних питань освітнього процесу, а також заходи, спрямовані
на обмін досвідом між Сторонами.
Стаття 4. Прикінцеві положення
4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами
та укладається строком на один рік.
4.2. Сторони зобов’язуються у процесі співробітництва будувати свої
взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності,
прозорості та відкритості, взаємної відповідальності за результати співпраці.
4.3. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у
будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за 30
днів.
4.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки
за письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною.
4.5. Цей Меморандум є документом, що визначає загальні напрями
співпраці та не створює юридичних зобов’язань для Сторін. Даний Меморандум
не стосується прав і зобов’язань Сторін щодо укладених договорів з іншими
сторонами і не може служити перешкодою для виконання взятих зобов’язань.
4.6. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень
цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій
та переговорів.
Вчинено у місті Києві "30" серпня 2019 року українською мовою у двох
примірниках (по одному примірнику кожній зі Сторін), кожен з яких має
однакову юридичну силу.

____________________

____________________

Комісарчук Артем Едуардович
Директор
ТОВ «Національні освітні
технології»

Греба Роман Володимирович
Заступник Міністра освіти і
науки України

