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Директорам закладів позашкільної
освіти
Про соціальне партнерство
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»,
«Про колективні договори і угоди», Положення про позашкільний навчальний
заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 437) та з
метою розвитку соціального партнерства у вирішенні питань біологічної й
екологічної обізнаності серед широких верств населення регіону шляхом
вибудовування ефективних засобів співпраці між соціально відповідальними
закладами освіти, органами місцевого самоврядування, держаними і
громадськими організаціями, бізнес-структурами та населенням, для сприяння
стійкому розвитку громади і регіону Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді ініціював підготовку уніфікованого варіанту проєкту
«Договору (меморандуму, угоди) про соціальне партнерство та творчу
співпрацю» (далі – Договір).
Пропонуємо керівним адміністраторам закладів позашкільної освіти в
практичній діяльності використовувати даний варіант узгодженого з юристом
Договору, наприклад для об’єднання зусиль щодо модернізації системи
біологічної (екологічної) освіти і виховання дітей та молоді в закладах освіти.
Проєкт Договору розроблено на безоплатній основі. Він не містить
фіксованих фінансових зобов’язань Сторін. Саме тому є універсальним
документом як для прибуткових так і неприбуткових юридичних осіб.
Додаткова інформація за телефонами: 0(44) 430-02-60, 430-04-91.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

ПРОЄКТ

ДОГОВІР (МЕМОРАНДУМ, УГОДА)
про соціальне партнерство та творчу співпрацю
________________

«____» __________ 202__ р.

І. Загальні положення
Комунальний заклад ___________________________________________
(повна назва закладу позашкільної освіти)
код ЄДРПОУ __________ (далі за текстом Партнер 1), який діє на підставі
Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про
позашкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від
06.05.2001р. №437) та свого Статуту, в особі директора _______________
(прізвище, ім’я, по батькові директора закладу позашкільної освіти) та
____________________________________________________________
(повна назва органу місцевого самоврядування, навчального закладу, організації, установи, підприємства тощо)

код ЄДРПОУ _________ (далі за текстом Партнер 2), який діє на підставі
_______________________ (Закону України «Про місцеве самоврядування», Законів
України, які регулюють роботу закладів освіти, інші нормативно-правові та установчі
документи, якими керується в своїй діяльності Партнер 2*), в особі _________
(посада; прізвище, ім’я, по-батькові особи від Партнера 2*), виходячи із суспільних

інтересів у сфері екологічної (біологічної) освіти і виховання дітей та молоді,
просвітницької діяльності серед різних верств населення з метою покращання
екологічної ситуації та сприяння стійкому розвитку регіону, уклали цей договір
(меморандум) про наведене нижче.
ІІ. Основні засади
1.1. Цей договір (меморандум) спрямований на розвиток соціального
партнерства у вирішенні питань біологічної й екологічної обізнаності
серед широких верств населення регіону шляхом вибудовування
ефективних засобів співпраці між соціально відповідальними закладами
освіти, органами місцевого самоврядування, держаними і громадськими
організаціями, бізнес-структурами та населенням для сприяння стійкому
розвитку громади і регіону.
1.2. Сторони уклали цей договір (меморандум) для об’єднання зусиль щодо
модернізації системи біологічної (екологічної) освіти і виховання дітей та
молоді в закладах освіти, сприяння їх розвитку та професійного
(допрофесійного) самовизначення шляхом залучення до проєктної та
дослідницької діяльності в галузі біології, екології, сільського та лісового
господарств тощо; просвітницької діяльності серед широких верств
населення, а також підвищення якості життя, біологічної, екологічної
безпеки, соціального і культурного розвитку ___________ (вказати
територіальну громаду на території якої буде проводитись відповідна робота, або
область, якщо договір укладається між обласними структурами*).

1.3. Сторони договору (меморандуму) про соціальне партнерство та творчу
співпрацю будують свої відносини згідно до положень Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про
місцеве самоврядування в Україні», Положення про позашкільний
навчальний заклад (інші Закони України, які регулюють відносити Сторін) та
інших нормативно-правових актів на засадах державно-громадського
(державно-приватного – для партнерів з бізнес-структур*) партнерства.
1.4. При складанні та виконанні договору (меморандуму) Сторони
зобов’язуються дотримуватись таких принципів:
- демократичність, свобода вибору та обговорення питань, які входять до
сфери соціального партнерства та творчої співпраці, форм та методів
реалізації спільних проєктів для їх досягнення;
- добровільність і реальність зобов’язань, які приймаються Сторонами;
- обов’язковість виконання досягнутих домовленостей;
- прозорість та публічність виконання досягнутих домовленостей.
ІІІ. Предмет договору (меморандуму).
Сторони дійшли згоди про соціальне партнерство та творчу співпрацю,
реалізацію спільних інтересів у сфері екологічної освіти і виховання дітей та
учнівської молоді в закладах освіти ________ (вказати територіальну громаду на
території якої буде проводитись відповідна робота, або область, якщо договір
укладається між обласними структурами*) з метою поліпшення екологічної

обізнаності населення, покращення екологічної ситуації та сприяння стійкому
розвитку регіону, шляхом реалізації Партнером 2 на взаємовигідних умовах
свого права соціального партнера на допомогу в реалізації проєктів, які реалізує
Партнер 1 за наступними напрямами:
3.1. Організація освітньо-виховної (педагогічної) діяльності в закладах освіти
________ (вказати територіальну громаду на території якої буде проводитись
відповідна робота, або область, якщо договір укладається між обласними
структурами*), спрямованої на пошук, підтримку та сприяння розвитку

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

обдарованої молоді, профорієнтації тощо засобами позашкільної та
позакласної еколого-натуралістичної освіти і виховання.
Проведення науково-дослідницької та практичної роботи з біології,
екології, сільського господарства, лісового господарства; екологоестетичне виховання мистецькими засобами; формування здорового
способу життя та протидія негативним проявам поведінки у молодіжному
середовищі, відповідальне ставлення до здоров’я, особистої гігієни та
збереження репродуктивних функцій тощо.
Участь учнівської молоді в регіональних, всеукраїнських, міжнародних
навчально-дослідних проєктах, науково-практичних конференціях,
семінарах, колоквіумах, конгресах, олімпіадах еколого-натуралістичного
та природоохоронного напряму тощо.
Участь в екологічних та природоохоронних конкурсах, оглядах, акціях,
інших масових заходах; практична природоохоронна робота тощо.
Впровадження активних форм роботи з дітьми (екскурсії, експедиції,
походи, навчальні та польові досліди, виробничі практики тощо).

3.6. Надання методичної допомоги різним категоріям педагогічних
працівників закладів освіти і культури, батькам, громадськості щодо
організації освітньо-виховної та просвітницької роботи з дітьми, молоддю
та населенням за напрямами спільної діяльності тощо.
3.7. Проведення спільних заходів з актуальних питань формування
екологічної (біологічної) культури та соціальної відповідальності з питань
охорони довкілля, організації роботи місцевих громадських екологічних
організацій тощо.
3.8. Висвітлення та популяризація спільної діяльності у ЗМІ та соціальних
мережах.
3.9. Створення спільних педагогічних та методичних продуктів, видавнича
діяльність тощо.
3.10.Укріплення матеріально-технічної бази та ресурсного забезпечення
організаційних форм роботи з дітьми та молоддю, спрямованих на
реалізацію мети та завдань в рамках даного договору.
*(У разі потреби можна додати окремі пункти, або в процесі співпраці
розширити предмет договору (меморандуму).
ІY. Форми співпраці.
4.1. Надання Партнером 2 на безоплатній основі приміщень Партнеру 1 для
реалізації освітньо-виховної діяльності.
4.1.1. Залучення працівників Партнера 2 для проведення занять, лекцій,
екскурсій, диспутів, семінарів, конференцій, круглих столів, практичних
занять та інших заходів для педагогів, учнівської молоді та вихованців
творчих об’єднань.
4.1.2. За наявності відповідної матеріально-технічної бази організація на
базі Партнера 2 проведення науково-дослідницької роботи та проєктної
діяльності вихованців творчих об’єднань Партнера 1 та закладів освіти
громади.
4.1.3. Спільна участь педагогів, учнів (вихованців) та працівників Сторін в
науково-дослідницьких проєктах та педагогічних експериментах.
4.2. Участь у конкурсах, акціях, масових заходах екологічного та
природоохоронного напрямку, у тому числі і мистецьких.
4.3. Створення та впровадження в діяльність спільних освітніх проєктів,
педагогічного програмного продукту тощо.
4.4. Узагальнення та поширення досвіду та результатів спільної діяльності.
4.5. Видавнича діяльність та спільні публікації тощо.
4.6. Передача на баланс (фінансування придбання) Партнера 1 ресурсів для
створення сучасної матеріально-технічної бази (платформи) для
організації ефективної і продуктивної роботи за зазначеною в договорі
(меморандумі) проблематикою.
*(У
разі потреби конкретні форми співпраці можуть бути
розширеними, або оговорені в рамках конкретних проектів, які будуть
реалізовані в процесі організації такої співпраці).

Y. Зобов’язання сторін.
Партнер 1 :
5.1. Бере участь в організаційно-методичному та педагогічному супроводі
спільної діяльності, спрямованої на виконання мети та завдань цього
договору (меморандуму); сприяє досягнення максимального ефекту від
спільної діяльності.
5.2. Надає повну та своєчасну інформацію про всі еколого-натуралістичні
заходи з учнівською молоддю в рамках своєї компетенції.
5.3. Виходячи з можливостей та згоди Партнера 2, відкриває на його базі
гуртки та інші творчі об’єднання.
5.3.1. У разі відкриття відповідних гуртків (творчих об’єднань) надає свого
педагогічного працівника, або приймає на роботу (зовнішнє сумісництво),
за погодженням, працівника Партнера 2 для організації їх роботи та
забезпечує оплату його праці відповідно до чинного законодавства.
5.3.2.
Узгоджує з Партнером 2
розклад занять гуртків (творчих
об’єднань), терміни проведення масових заходів, екскурсій та інших
заходів, у т.ч. за його межами тощо.
5.3.3.
Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази гуртків (творчих
об’єднань), які працюють на базі Партнера 2, шляхом передачі у
тимчасове користування (відповідальне збереження за актом прийомупередачі) навчальної та науково-методичної літератури, посібників,
лабораторій для дослідів та інших ресурсів на умовах їх використання в
навчально-виховному процесі.
5.3.4.
Допомагає Партнеру 2 у написанні проєктів для отримання грантів,
благодійної і меценатської допомоги для покращання їх діяльності.
5.4. Бере участь в заходах, які проводяться Партнером 2.
5.5. Щорічно складає погоджений з Партнером 2 план конкретних заходів та
спільних дій.
5.6. Щопіврічно розглядає хід виконання цього договору (меморандуму) та
річного плану конкретних заходів і спільних дій. У разі потреби вносить
зміни та доповнення, які фіксуються в письмовій формі.
5.7. Висвітлює досвід спільної діяльності в ЗМІ, науково-педагогічних та
спеціальних виданнях, на своєму сайті та в соціальних мережах.
5.8. Створює Партнеру 2 елементи позитивного іміджу, як соціально
відповідального партнера (мецената тощо).
5.9. Залучає, в рамках спільної діяльності, вихованців та педагогічних
працівників Центру, інших закладів освіти до практичної роботи та інших
видів діяльності, які проводяться на території ________
(вказати
територіальну громаду на території якої буде проводитись відповідна робота,
або область, якщо договір заклечається між обласними структурами*) .

5.10.Використовує різні форми заохочення та відзначення працівників
Партнера 2, які найбільш активно беруть участь в спільній діяльності.
Партнер 2:
5.1. Сприяє в реалізації Партнером 1 освітньо-виховної роботи з дітьми та
учнівською молоддю закладів освіти, які розташовані на ________

(вказати територіальну громаду на території якої буде проводитись відповідна
робота, або область, якщо договір заклечається між обласними структурами*).

5.2. Сприяє в організації та проведенні науково-дослідницької та практичної
роботи, проєктної діяльності учнівської молоді, залученої в рамках
реалізації даного договору (меморандуму).
5.3. Бере участь в організації і проведенні спільних заходів та надає
можливість використання для цього своїх приміщень.
5.4. Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази гуртків (творчих об’єднань)
Партнера 1 шляхом надання можливості користування приміщеннями та
матеріально-технічною базою, які можуть бути використана ними, на
умовах відповідальності за її збереження, передачі на баланс окремих
матеріальних цінностей та ресурсів, фінансову підтримку тощо для
ефективної реалізації спільних проєктів в рамках цього договору
(меморандуму).
5.5. Бере участь та виступає гарантом при написанні проєктів для отримання
грантів, благодійної і меценатської допомоги в рамках реалізації цілей та
завдань цього договору (меморандуму).
5.6. Щорічно складає погоджений з Партнером 1 план конкретних заходів та
спільних дій.
5.7. Щопіврічно розглядає хід виконання цього договору (меморандуму) та
річного плану конкретних заходів та спільних дій. У разі потреби вносить
зміни та доповнення, які фіксуються в письмовій формі.
5.8. Висвітлює досвід спільної роботи в ЗМІ, на своєму сайті та в соціальних
мережах.
5.9. За можливості, використовує наявні можливості для заохочення та
відзначення вихованців і працівників Партнера 1, інших категорій
населення, які найбільш активно беруть участь в спільній діяльності за
зазначеною проблематикою тощо.
*(У разі потреби інші зобов’язання сторін, які не несуть фінансових
зобов’язань, можуть бути розширені, або викладені в окремих договорах та
угодах при реалізації спільних соціальних та освітніх проєктів, заходів тощо ).
VІ Відповідальність сторін
6.1. Цей договір (меморандум) не передбачає фіксованих фінансових
зобов’язань Сторін.
6.2. Для реалізації спільних (цільових) проєктів та акцій (заходів) Сторони
можуть залучати власні матеріальні ресурси, зі збереженням їх
правонаступництва, кошти та інші ресурси не заборонені чинним
законодавством.
VІІ Строк дії договору (меморандуму), порядок внесення змін,
припинення його дії та інші умови
7.1. Договір (меморандум) має безстроковий характер і є підставою для
підписання щорічного плану конкретних заходів та спільних дій,
спрямованих на реалізацію різних форм творчої співпраці, обумовлених

метою та зобов’язаннями Сторін, в межах окремих проєктів спільної
співпраці та для їх реалізації.
7.2. Всі зміни та доповнення, необхідні додатки (проєкти, окремі умови та
положення) складаються після підписання договору (меморандуму),
відповідно до щорічного плану конкретних заходів та спільних дій за
зазначеною проблематикою. В процесі їх реалізації, у разі потреби,
можуть бути внесені окремі зміни та доповнення. Всі вище перелічені
документи вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовому
вигляді та підписані повноважними представниками Сторін.
7.3. При реалізації окремих проєктів та заходів Сторони можуть
використовувати власні та залучені фінансові і матеріально-технічні
ресурси, передавати їх на баланс, або у тимчасове користування зі
збереженням правонаступництва одного з партнерів.
7.4. При виникненні розбіжностей під час виконання умов договору
(меморандуму) Сторони вирішують їх за взаємною згодою.
7.5. Меморандум припиняє свою дію (розривається):
7.5.1. За згодою сторін, шляхом письмових повідомлень.
7.5.2. У разі неможливості виконання Сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з
прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені
цим договором (меморандумом), і незгоди однією зі сторін внести зміни
до нього (підписати нову редакцію зі змінами та доповненнями).
7.5.3. У разі ліквідації однієї зі Сторін цього договору (меморандуму) як
юридичної особи, якщо не визначений її правонаступник.
7.5.4. За рішенням суду.
7.6. Взаємовідносини сторін, що не врегульовані цим договором
(меморандумом), регламентуються чинним законодавством України,
іншими рішеннями, які приймаються Сторонами (їх засновниками) в
межах їх повноважень.
7.7. Договір (меморандум) складений українською мовою у двох
примірниках, що мають однакову юридичну силу.
VІІІ. Місцезнаходження та реквізити сторін
Партнер 1:

Партнер 2:

___________________

________________

