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Про співпрацю та партнерство

Шановний пане Олеже!

Обласною державною адміністрацією, в межах повноважень, розглянуто 
Ваш лист від 22 серпня 2022 року №2208-1 «Про пропозицію співпраці». За 
результатами надсилаємо меморандум про партнерство та співпрацю між 
Херсонською обласною військовою адміністрацією та Благодійною 
організацією «Благодійний фонд «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ».

Просимо підписати та повернути другий примірник до Херсонської 
обласної військової адміністрації до 09 вересня 2022 року.

Додатки: на 2 арк. в 2 прим.

З повагою 

Заступник голови
обласної військової адміністрації ( О Андрій ГРАДІЛЬ

Юлія Кривчик 0661543267
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МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ І ПАРТНЕРСТВО л /о С

« (9Г » вересня 2022 року м. Одеса

Херсонська обласна військова адміністрація (далі іменується «Сторона 1») в особі 
т.в.о. начальника Бутрія Дмитра Стефановича, який діє на підставі Законів України 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових 
адміністрацій», з однієї сторони, та Благодійна організація «Благодійний фонд «ПЛІЧ- 
О-ПЛІЧ» (далі іменується «Сторона 2») в особі голови правління Михайлика Олега 
Станіславовича, який діє на підставі Закону України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», Статуту благодійної організації, з іншої сторони (надалі разом 
іменуються «Сторони», а кожна окремо -  «Сторона»), визнаючи необхідність 
об’єднання зусиль у сфері підтримки внутрішньо переміщених осіб із Херсонської 
області та подолання наслідків військової агресії російської федерації проти України, 
уклали цей Меморандум про співпрацю і партнерство (далі -  Меморандум) про 
наступне:

І. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ
1.1. Предметом цього Меморандуму є співпраця та консолідація зусиль Сторін у 

сфері підтримки внутрішньо переміщених осіб із Херсонської області, забезпечення 
їхніх прав та інтересів, захисту та підтримки, безпеки та благополуччя, подолання 
наслідків військової агресії російської федерації проти України.

1.2. З метою конструктивної співпраці Сторони домовилися про взаємодію і 
партнерство на некомерційній основі.

1.3. Діяльність Сторін провадиться без утворення спільного майна та без 
отримання загального доходу.

1.4. У своїх взаєминах Сторони керуються чинним законодавством України і цим 
Меморандумом.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ СТОРІН
Основними напрямами співпраці Сторін є:
- організація збору та отримання благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, 

а також її відповідальне зберігання;
- надання благодійної, гуманітарної та технічної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, пенсіонерам, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, 
багатодітним сім’ям, одиноким матерям та іншим особам, які є жителями Херсонської 
області;

- отримання і перевезення власними або орендованими транспортними засобами 
благодійної, гуманітарної, технічної допомоги для видачі жителям Херсонської 
області;

- забезпечення використання за цільовим призначенням благодійної, гуманітарної 
та технічної допомоги;

- надання юридичної консультації жителям Херсонської області;
- надання інформації щодо працевлаштування за місцем перебування для жителів 

Херсонської області;
- надання консультацій щодо отримання соціальних та адміністративних послуг 

за місцем перебування громадян;
- забезпечення прав та інтересів, захисту і підтримки жителів Херсонської області 

тощо.
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3. ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН
Співпраця та партнерство Сторін за вказаними напрямами здійснюватимуться в 

таких формах:
- участь у державних, відомчих, громадських проектах та інших ініціативах 

відповідно до мети Меморандуму;
- участь у семінарах, форумах і робочих нарадах відповідно до мети 

Меморандуму;
- використання власних наявних ресурсів та розробок для досягнення мети 

Меморандуму;
- надання відкритої інформації, що має значення у межах співпраці;
- всебічне сприяння реалізації Меморандуму в межах домовленостей;
- інші дії, які взаємно визначаються Сторонами відповідно до мети Меморандуму.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Сторони цього Меморандуму можуть спільно здійснювати співробітництво з 

третіми сторонами.
4.2. Меморандум не зачіпає інших домовленостей або угод, укладених 

Сторонами, а також будь-яких угод або домовленостей між Сторонами цього 
Меморандуму та третіми сторонами.

4.3. Зміни й доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін у 
письмовій формі. Меморандум може бути доповнений та уточнений шляхом 
розроблення і підписання додаткових угод до нього, що визначають конкретні заходи 
взаємодії між Сторонами. Такі доповнення дійсні у випадку, якщо вони відповідають 
змісту цього Меморандуму, викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими 
представниками Сторін.

4.4. Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх 
необхідних заходів для забезпечення ефективності ділових зв’язків, всіляко сприяти 
розвиткові інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі 
цілей.

4.5. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування цього 
Меморандуму вирішуватимуться на дружній основі шляхом консультацій і 
переговорів.

4.6. Меморандум укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу, по одному для кожної із Сторін.

4.7. Меморандум набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 
представниками Сторін і діє доти, доки Сторони зацікавлені у продовженні 
співробітництва.

5. ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона 1: Херсонська обласна Сторона 2: Благодійна організація
військова адміністрація «Благодійний фонд «ПЛГЧ-О-

ПЛІЧ» 

Голова правління

Олег МИХАЙЛИК



ДОВІДКА
про погодження проекту меморандуму про співпрацю та партнерство 

між Херсонською обласною військовою адміністрацією та Благодійною  
організацією «Благодійний фонд «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ»

Заступник голови обласної 
державної адміністрації

-----

Андрій ГРАДІЛЬ

Начальник юридичного 
управління обласної"' 
державної адміністрації / Мар’ян ІЛЬНИЦЬКИИ

Заступник начальника 
управління з питань 
діловодства та доступу до 
публічної інформації апарату 
обласної державної 
адміністрації -  начальник 
відділу діловодства та 
доступу до публічної 
інформації Наталія ВЕРЛАТА

Заступник директора 
Департаменту розвитку 
економіки обласної 
державної адміністрації -  
начальник управління аналізу 
прогнозування та розвитку 
економіки

Ірина ПШЕНИЧНА

«02» вересня 2022 р.


