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МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦЮ 

м. Київ « -f9 » Ç g aq sS p A . 2016 р.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (далі -  Печерська РДА), в особі 
Голови Печерської РДА, Мартинчука Сергія Олександровича, який діє на підставі 
Розпорядження Печерської РДА від 04,08.2016 №395, Громадська організація «Маленьке 
серце з мистецтвом» (далі -  ГО «Маленьке серце з мистецтвом», Організація), в особі 
Голови Організації, Смірнової Євгенії Ігорівни, яка діє на підставі Статуту, та Міжнародна 
благодійна організація «Східноєвропейське та Центральноазіатське об’єднання людей, 
які живуть з ВІЛ» (далі -  МБО «Східноєвропейське та Центральноазіатське об’єднання 
людей, які живуть з ВІЛ»), в особі Президента, Жовтяка Володимира Олеговича, який діє на 
підставі Статуту, що разом надалі іменуються Сторони, уклали цей Меморандум про 
наступне:

І. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ
1.1. Предметом Меморандуму є співпраця і взаємовідносини між Сторонами.
1.2. Сторони діють виключно на принципах партнерства та захисту інтересів один одного у 
відповідності до мети, цілей, завдань діяльності кожної зі Сторін цього Меморандуму.

II. МЕТА
2 .1. Сприяння реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ- 
інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 20.10.2014 №1708-VII, 
метою якої є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання 
якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед 
представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, 
медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування 
системи охорони здоров’я.
2.2. Забезпечення реалізації прав та інтересів ВІЛ-інфі кованих та хворих на СНІД осіб, в 
тому числі:
2.2.1 здійснення безкоштовної психологічної, соціальної допомоги, реабілітації та адаптації 
дітей-інвалідів, дітей з вадами розвитку, інвалідів та інших осіб-учасників АТО;
2.2.2 забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ- 
інфекцію та проведення її діагностики (зокрема, проведення безкоштовного тестування на 
ВІЛ-інфекцію осіб, в тому числі -  військовослужбовців та учасників АТО).
2.3. Сприяння:
2.3.1 оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг;
2.3.2 дотриманню прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці,
2.3.3 підвищенню ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп 
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ- 
інфекції;
2.3.4 формуванню толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою 
подолання їх дискримінації;



2.3.5 залученню громадських об’єднань до надання представникам груп підвищеного ризику 
щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, лікування, догляду 
та підтримки;
2.3.6 розробленню та здійсненню заходів щодо продовження виконання ефективних програм 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних 
внесків.
2.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги і неурядових організацій для 
забезпечення реалізації прав та інтересів ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД осіб, в тому 
числі -  для здійснення безкоштовної психологічної, соціальної допомоги, реабілітації та 
адаптації дітей-інвалідів, дітей з вадами розвитку, інвалідів та інших осіб-учасників АТО, а 
також для забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ- 
інфекцію та проведення її діагностики.

III. СПІВРОБІТНИЦТВО
3.1. Сторони під час співробітництва та здійснення спільних дій за цим Меморандумом 
приділятимуть увагу та віддаватимуть пріоритети наступним напрямкам:
3.1.1. Розробці та проведенню спільних соціальних проектів, спрямованих на допомогу ВІЛ- 
інфікованим та хворим на СНІД дітям, в тому числі -  впровадженню освітніх програм для 
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей.
3.1.2. Ініціюванню проведення спільних комунікативних заходів для обговорення та 
вирішення проблем у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, зокрема, у Печерському 
районі м. Києва.
3.1.3. Ініціюванню спільних (наукових, соціологічних) досліджень у сфері подолання 
епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, зокрема, у Печерському районі м. Києва, та пілотування 
результатів таких досліджень у лікувальних та інших закладах.
3.2. ГО «Маленьке серце з мистецтвом» та МБО «Східноєвропейське та Центральноазіатське 
об’єднання людей, які живуть з ВІЛ» спільно з Печерською РДА розробляють та подають 
необхідні документи щодо проектів і програм із залучення коштів для потреб мешканців 
Печерського району м. Києва, хворих на ВІЛ/СНІД, туберкульоз та гепатит.
3.3. ГО «Маленьке серце з мистецтвом» та МБО «Східноєвропейське та Центральноазіатське 
об’єднання людей, які живуть з ВІЛ» спільно з Печерською РДА залучають кошти 
міжнародної технічної допомоги і неурядових організацій для забезпечення діяльності в 
рамках цього Меморандуму.

IV. ПРЕДСТАВНИЦТВО
4.1. Сторони можуть запрошувати представників та доповідачів один одного до участі у 
зустрічах або/та конференціях, які будуть скликатися ними або проводитимуться під егідою, 
а також третіх осіб, хто може становити інтерес для будь-якої Сторони.

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
5.1. У процесі досягнення спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати свої 
взаємовідносини на підставі взаємного обміну досвідом, рівності, чесного партнерства, 
захисту інтересів кожної зі Сторін.
5.2. З метою реалізації положень цього Меморандуму Сторони можуть скликати зустрічі у 
відповідні строки для налагодження співпраці та поточної діяльності.

VI. ВИТРАТИ
6.1. Якщо інше взаємно та чітко не передбачено та не погоджено у письмовій формі 
уповноваженими представниками Сторін, всі витрати та видатки, понесені однією зі Сторін, 
виплачуватиме Сторона, яка понесла ці витрати та видатки, і жодна Сторона не буде 
зобов’язана відшкодовувати витрати та видатки іншої Сторони.



6.2. Взаємовідносини та співробітництво Сторін у реалізації Меморандуму відбуватимуться 
шляхом використання наявних можливостей і ресурсів.

VII. ОПРИЛЮДНЕННЯ
7.1. Сторони відповідним чином оприлюднюватимуть інформацію щодо надання допомоги 
за цим Меморандумом, участь у якій беруть Печерська РДА, ГО «Маленьке серце з 
мистецтвом» та МБО «Східноєвропейське та Центральноазіатське об’єднання людей, які 
живуть з ВІЛ».

VIII. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Кожна Сторона в подальшому зобов’язується зберігати конфіденційність щодо 
приватної інформації, якщо така інформація була отримана нею від іншої Сторони.
8.2. Сторони забезпечать максимальну прозорість та відкритість комунікацій в рамках 
впровадження спільної діяльності. При цьому Сторони погоджуються в межах своєї 
компетенції докладати всіх зусиль для захисту інформації, що носить конфіденційний 
характер та ідентифікована будь-якою із Сторін як така, що не підлягає розголошенню 
третім особам.
8.3. Сторони повинні забезпечити збереження конфіденційності медичних та особистих 
даних хворих.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Спірні питання, які виникають між Сторонами у тлумаченні положень цього 
Меморандуму або будь-яких додатків до нього, мають вирішуватися шляхом консультацій та 
переговорів між Сторонами.

X. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ
10.1. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та 
оформлюються протоколами, які є його невід’ємною частиною.

XI. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ МЕМОРАНДУМУ
11.1. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання всіма Сторонами та 
залишатиметься чинним протягом 2 (двох) років. При цьому, після спливу чергового 
дворічного строку дії Меморандуму, цей строк автоматично продовжується на 2 (два) роки в 
разі відсутності письмового повідомлення про припинення дії Меморандуму принаймні від 
однієї зі Сторін.
11.2. Меморандум може бути розірваний достроково за згодою Сторін:
- на підставах, встановлених чинним законодавством України;
- за згодою Сторін;
- у разі припинення хоча б однієї зі Сторін, якщо не визначена юридична особа, що є 

правонаступником;
- в разі невиконання чи порушення однією зі Сторін своїх обов’язків чи положень згідно 

цього Меморандуму;
- за ініціативою однієї зі Сторін — за умови попереднього письмового повідомлення про це 

іншої Сторони за 5 днів до дати розірвання.
11.3. Припинення дії Меморандуму завершує обов’язки Сторін за цим Меморандумом та 
будь-якими подальшими змінами до нього за винятком положень щодо конфіденційності, які 
повинні залишатися в силі після припинення дії Меморандуму.
11.4. Меморандум укладається у 3-х оригінальних примірниках українською мовою, які 
мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній зі Сторін.



XII. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15 
Ідентифікаційний код. 3 7 4 ^ 3 0 ^ = = = = ^ ^
Тел.: (044) 226 2691 ]
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Юридична адреса: 01015, м. Кіїгв, .віш^Іеипцігська, 2/37, кв. 121 
Р/р 26007052734173 у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 300711
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Тел.:
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'Смірнова

МіжнароднІГЛілагодійна організація «Східноєвропейське та Центральноазіатське 
об’єднання людей, які живуть з ВІЛ»
Юридична адреса: 01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 10 
Р/р 26007000018092 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 
Ідентифікаційний код: 35428095 
Тел.: (044) 425 2539
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