
№34/06-2018 м. Київ

УГОДА
про спільні наміри

віл 20 червня 2018 року

Загальноосвітній навчальний заклад І -111 ступенів «Гімназія №34 «Либідь» ім. 

Віктора Макспменка Подільського району м. Киева», який іменується в подальшому 

Гімназія . в особі його директора Вагінської Алевтппи Гадеуіііівни, яка діє на основі 

Статуту гімназії з однієї сторони, з другої сторони Громадська організація "Асоціація 

батьків та випускників гімназії №34" (ГО «АЬВГ № 34»), яка іменується в подальшому 

Асоціація, в особі в. о. Голови Арцимович Юлії Олександрівни, яка діє на основі 

Статуту, надалі разом за текстом Даної Угоди - Сторони, уклали цей Договір про зазначене 

нижче:

1. Предмет договору

Гімназія та Асоціація об'єднують свої зусилля з метою сприяння розвитку освіти, 

підтримки навчальних процесів, впровадження нових навчальних програм та 

інноваційних технологій, підняття престижу працівників освіти, сприяння підвищенню 

професійного рівня гімназистів та педагогічного колективу в області сучасних освітніх 

технологій, скороченню різниці між академічною освітою га практикою.

2. Взаємні зобов'язання сторін

2.1. Для швидшого досягнення цілей за Даною Угодою Гімназія та Асоціація 

зобов'язуються:

- обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів 

взаємного інтересу;

- проводити спільні консультації та семінари з узгодженої тематики для обговорення 

питань сумісної діяльності:

виконувати спільні замовлення та замовлення один одного з предмету 

сумісної діяльності на пріоритетній та пільговій основі.

2.2. Асоціація приймає на себе наступні зобов'язання:

- організаційно га фінансово забезпечувати науково-дослідницьку роботу гімназистів 

у різних галузях наук:

- організовує, фінансує та проводить конференції, семінари у галузі освіти;

- надає благодійну безповоротну допомогу гімназії (гімназистам та працівникам),

- здійснює фінансування проведення ремонтних робіт, закупівлі матеріалів, меблів, 

обладнання, засобів, оплату послуг.

2.3. Гімназія приймає на себе наступні зобов'язання:
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до здійснення- після підписання Даної Угоди приступити

навчальних проектів профінансованих Асоціацією;

- створювати групи дітей, здатних до творчої діяльності;

- браги участь в дитячих та освітніх наукових проектах;

- підтримувати діяльність Асоціації по проведенню конференцій, 

семінарів, олімпіад, конкурсів, виставок, тощо;

- забезпечити охорону наданого майна.

3. Ведення спільних справ

3.1. Ведення спільних справ за Даною Угодою здійснюється Гімназією 

та Асоціацією за їх спільною згодою.

.2. Рішення приймаються на зборах представників Гімназії та А соціації, 

або шляхом опитування письмово, телеграфом або факсом.

.3. Керівництво сумісною діяльністю за Даним Договором, а також ведення 

спільних справ доручається Асоціації.

.4. Асоціація є повноважним представником Гімназії, керує усією 

спільною діяльністю та виконує усі необхідні юридичні дії та акти для 

досягнення поставленої за договором ме ти.

.5. Усі фінансові операції по сумісній діяльності Гімназії та Асоціації 

здійснюються через розрахункові рахунки Асоціації.

.6. Передача товарно-матеріальних цінностей та послуг від Асоціації до 

Гімназії здійснюється актом прийому-передачі безповоротної 

фінансової д о 11 о м о ги.

3.7. Гімназія має право здійснювати контроль за діяльністю Асоціації 

у в рамках Даної Угоди шляхом перевірки бухгалтерських та інших 

документів останнього.

3.8. Асоціація має право залучати для виконання своїх зобов'язань 

за Даною Угодою третіх осіб, беручи на себе відповідальність 

перед 1 імназіпо за їхні дії.

4. С і рок дії, умови припинення угоди

4.1. Строк дії У годи не обмежується.

4.2. Дія Угоди може бути припинена за згодою Сторін або однією 

Стороною шляхом повідомлення іншої Сторона за один місяць до 

припинення Угоди;

4.3. Угода починає діяти з моменту підписання її обома сторонами.

4.4. Асоціація та Гімназія усвідомлюють, що їхня сумісна діяльність



здійснюється у складних умовах. Звідси Асоціація та Гімназія 

залишають за собою право на розірвання Даної Угоди по мотивах 

зміни економічної ситуації у країні, а також у випадку неможливості 

здійснення своєї діяльності на принципах самоокупності та 

самофінансування.

У цьому випадку кожна із Сторін Угоди зобов'язана повідомити другу 

сторону за тиждень.

Взаємовідносини Гімназії та Асоціації припиняються шляхом 

складання окремої угоди або акту про розірвання угоди.

5. Порядок розв’язання суперечок

Дана Угода може бути розірвана за заявою однієї із Сторін у випадку 

невиконання другою Стороною своїх зобов'язань. У цьому випадку всі 

невигідні наслідки розірвання покладаються на винну Сторону.

За порушення умов Даної Угоди винна Сторона відшкодовує спричинені 

цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому 

чи 11 пи м зако і юдавством.

6. Порядок розв'язання суперечок 

(арбітра ж не з а стс р еж е н н я)

Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, 

розв'язуються у відповідності до законодавства України в 

Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням 

конкретного третейською суду або зазначити порядок 

формування цього третейського суду).

Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даною Угодою 

повинні бути розглянуті Сторонами протягом трьох днів з 

моменту отримання претензії.

7. З м і на у м о в Д а 11 ої У годи

Умови Даної Угоди мають однакову зобов'язувану силу для Сторін і 

можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням 

11 исьмового ;юку мсі ггу.

Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даною 

Угодою третій стороні без письмової згоди другої Сторони.



8. Інші умови

8.1. Дана Угода складена у двох оригінальних примірниках, по 

одному для Асоціації у та Гімназії.

8.2. У випадках не передбачених Даною Угодою. Сторони керуються чинним

цивільним законодавством. І

8.3. Асоціація і Гімназія зобов'язуються при виконанні Даної Угоди не

зводити співробітництво ліпне до дотримання вимог, що містяться 

в Даній Угоді, підтримувати ділові контакти та вживати всіх 

необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх 

зв'язків.

9. Адреси сторін:

Сторона 1

Загальноосвітнім навчальний заклад І-ІІ1 

ступенів Гімназія №34 «Либідь» 

імені Віктора Максименка 

Подільського району міста Києва 

Юридичиа адреса:

04123. м.Київ. вул. Межова. 22 

ідентифікаційний код 22880823 

телсфон\факс: (044) 434-60-89

Сторона 2

Громадська організація 

«Асоціація батьків га випускників 

гімназії №34»

ГО «АБВГ № 34»

Юридична адреса:

04123. м. Київ. вул. Червонопільська

буд. 13/16. кв. 57

Код СДРПОУ 25405962

п/р 26006017281601 в ПАТ «Альфа-Банк».

м. Києва МФО 300346


