МЕМОРАНДУМ
про співпрацю між Київським національним торговельно-економічним
університетом та Асоціацією «Незалежна асоціація банків України» зовнішнім партнером освітніх програм спеціальності «Фінанси, банківська
справа та страхування» спеціалізації «Банківська справа»,
освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» (далі – Меморандум)
м. Київ

«15» листопада 2018 року

Київський національний торговельно-економічним університет
(далі - КНТЕУ) в особі Ректора Анатолій Мазаракі, який діє на підставі Статуту
КНТЕУ з однієї сторони та
Асоціація «Незалежна асоціація банків України» (далі – НАБУ) в
особі Виконавчого директора Олени Коробкової, яка діє на підставі Статуту
НАБУ з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,
керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення
відповідних результатів, спрямованих на створення атмосфери довіри та
партнерських відносин між Сторонами, прагнучи забезпечити конструктивність
позицій та оптимальний результат співпраці, уклали даний Меморандум про
наступне.
Стаття 1. Предмет Меморандуму
1.1. Предметом даного Меморандуму є організація партнерства та
співпраці Сторін з метою обміну досвідом та професійною компетенцією з усіх
напрямків діяльності, що становлять спільний інтерес.
1.2. Сторони будуть базувати свої взаємини в рамках цього
Меморандуму на принципах партнерства, рівноправності, відкритості, взаємної
підтримки, невтручання у оперативну діяльність одна одної, не перешкоджання
одна одній у виконанні визначених законом чи установчими документами
Сторін завдань та цілей.
1.3. Сторони підтверджують готовність здійснювати координацію своїх
дій для досягнення цілей даного Меморандуму та домовляються діяти
виключно у відповідності до діючого законодавства України та в межах
делегованих їм повноважень.
Стаття 2. Основні напрямки співпраці
Основними напрямками співпраці в рамках цього Меморандуму Сторони
визнають:
2.1. сприяння покращення іміджу, прозорості і репутації Сторін;
2.2. проведення різноманітних заходів, спрямованих на підвищення
фінансової обізнаності громадян;
2.3. консолідацію зусиль у реалізації спільних проектів та програм;

2.4. спільну підготовку пропозицій щодо вдосконалення регуляторних
нормативно-правових актів та їх подальше лобіювання.
Перелік напрямів співпраці в рамках цього Меморандуму не є вичерпним
і може доповнюватися за взаємною згодою Сторін без внесення відповідних
змін та доповнень до цього Меморандуму.
Стаття 3. Шляхи співпраці Сторін
З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних
ресурсів співпрацюють шляхом:
3.1. посилення партнерських взаємовідносин, обміну досвідом та
сприяння розвитку всіх можливих напрямків співпраці;
3.2. створення постійних або тимчасових робочих груп із представників
Сторін з метою реалізації напрямків діяльності, що становлять спільний
інтерес;
3.3. організації та проведення спільних зустрічей, нарад, робочих
засідань, а також семінарів, конференцій, круглих столів, тощо;
3.4. запрошення до участі у робочих засіданнях та інших заходах, які
організовуються та проводяться Сторонами;
3.5. обміну інформацією, довідковими та аналітичними матеріалами
(висновками) стосовно нормативно-правових актів України та їх проектів щодо
питань, які становлять спільний інтерес;
3.6. об’єднання та координація зусиль, лобіювання спільних позицій
перед органами державної влади;
3.7. розміщення на офіційних Інтернет - представництвах (сайтах)
Сторін інформаційних матеріалів, що представляють спільний інтерес, а також
взаємних посилань.
Стаття 4. Взаємне розуміння
4.1. Цей Меморандум встановлює наміри і розуміння Сторін стосовно
його предмету та не розглядається як юридично обов’язкова угода.
4.2. Меморандум не зобов’язує будь-яку Сторону укладати юридично
обов’язкові угоди.
4.3. Відносини Сторін, що є предметом даного Меморандуму, є
відносинами незалежних сторін, жодна з яких не укладатиме будь-які угоди з
третьою стороною від імені іншої та не буде уповноважена зв’язувати іншу
Сторону зобов’язаннями у будь-яких справах.
4.4. Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будьякій із Сторін укладати інші угоди з іншими особами.
4.5. З метою конкретизації напрямів та механізмів співпраці між
Сторонами в рамках Меморандуму можуть укладатися окремі угоди та
протоколи, в тому числі із залученням третіх осіб.
4.6. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною
стосовно подібних або схожих питань.

4.7. Сторони визнають за необхідне здійснювати постійну координацію
дій та проводити обмін інформацією з питань, що становлять спільний інтерес
задля практичної реалізації положень даного Меморандуму.
Стаття 5. Прикінцеві положення
5.1. Цей Меморандум не має терміну дії та набуває чинності з моменту
його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх
підписів печатками Сторін (у разі наявності).
5.2. Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму, письмово
попередивши іншу Сторону за один календарний місяць. Припинення
Меморандуму не впливає на дію будь-яких окремих угод, що стосуються
реалізації окремих проектів, в яких Сторони беруть участь у зв’язку із цим
Меморандумом.
5.3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною
згодою Сторін, є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі,
якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх
печатками (у разі наявності).
5.4. Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень
Меморандуму вирішуються шляхом переговорів та консультацій між
Сторонами.
5.5. Цей Меморандум складений при повному розумінні Сторонами його
умов та термінології українською мовою у двох ідентичних примірниках, які
мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
На підтвердження зазначеного вище, цей Меморандум підписали:
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