
УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО МІЖ ВГО «ПОРУЧ»
ТА ЧЕРКАСЬКОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ШКОЛОЮ І-ІІІ СТУПЕНІВ № З 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Київ «22»_квітня 2021 р.

Ця угода про партнерство (далі -  Угода) укладається між ЧЕРКАСЬКОЮ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ШКОЛОЮ І-ІІІ СТУПЕНІВ № З ЧЕРКАСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі -  Партнер) в особі директорки 
Ткаченко Тетяни Єгорівни, з однієї сторони, та ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ 
ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ПОРУЧ» (далі -  ВГО «Поруч») в особі 
керівника проекту «Побудова миру в Україні: розвиток у дітей та молоді умінь, 
навичок та здібностей до ненасильницького вирішення конфліктів», Марії 
Тищенко, яка діє на підставі Статуту ВГО «Поруч», з іншої сторони, які 
іменуються далі разом “Сторони”. Сторони уклали цю Угоду про таке:

1. П РЕДМ ЕТ УГОДИ
1.1. Угода визначає умови співпраці між ВГО «Поруч» та Партнером 

щодо проекту «Побудова миру в Україні: розвиток у дітей та молоді умінь, 
навичок та здібностей до ненасильницького вирішення конфліктів» (далі 
-  Проект);

1.2. Мета проекту: сприяти школам у розвитку миробудування та 
медіації шляхом поширення культури мирного вирішення конфліктів у дітей та 
молоді. Мета проекту буде втілена шляхом започаткування у Партнера простору 
«Класу Миру» та проведення заходів соціального згуртування, медіації, ведення 
діалогу та методів комунікації.

2. О БО В’ЯЗКИ ПАРТНЕРА ПРОЕКТУ
2.1. Партнер є відповідальним за виконання Проекту та має такі 

обов’язки:
2.1.1. Управління всіма аспектами функціонування Класу Миру в школі, 

в тому числі:
2.1.1.1. Забезпечити приміщення для облаштування Класу Миру. 

Приміщення повинно відповідати розміру навчальної групи та бути 
інклюзивним;

2.1.1.2. Забезпечити безперешкодний доступ до Класу Миру для 
учасників та організаторів заходів;

2.1.1.3. Визначити працівника в школі, який буде виконувати роль 
Очільника Класу Миру;

2.1.2. Покласти на Очільника Класу Миру Партнера такі обов’язки:
2.1.2.1. Виступати у ролі контактної особи для ВГО «Поруч» у разі 

потреби вирішення інших питань пов’язаних з реалізацією Проекту;
2.1.2.2. Координувати процес збору звітності та надання її до ВГО 

Поруч;



2.1.3. Обирати шляхи реалізації Проекту, а саме залучати учасників та 
співпрацювати з партнерами та іншими зацікавленими особами;

2.1.4. Забезпечити пропорційний підхід при відборі учасників заходів 
ВГО «Поруч» відповідно до статті, кількості національних меншин, людей з 
інвалідністю, тощо;

2.1.5. Надати учасникам можливість відвідувати заходи Проекту 
протягом робочих годин в рамках виконання посадових обов’язків;

2.1.6. Забезпечити моніторинг та збір інформації щодо учасників, заходів 
та результатів з повним використанням інструментів та процесів звітування ВГО 
Поруч;

2.1.7. Здійснювати моніторинг реалізації Проекту та надавати звіт за 
результатами до ВГО Поруч;

2.1.8. Форма, згідно якої оформляються звіти, буде надана ВГО Поруч у 
робочому порядку;

2.1.9. Внесок партнера в Проект складає:
2.1.9.1. робочий час співробітників надання приміщення, та 

надання подальшої підтримку функціонування Класу Миру.

3. РОЛЬ ВГО ПОРУЧ
3.1. ВГО Поруч надасть підтримку в оздобленні Класу Миру;
3.2. ВГО Поруч відповідає за організацію заходів Проекту, визначених в 

Додатку 1. Календар заходів;
3.3. ВГО Поруч покриває організаційні витрати, які стосуються 

заходів Проекту визначених в Додатку 1. Календар Заходів 
(проживання, харчування та інші організаційні витрати).

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА
4.1. Після завершення проекту учасники та очільник Кімнати 

Миру повинні взяти участь в обов’язковому моніторингу якості, який буде 
організовано ВГО Поруч;

4.2. Прямі керівники учасників, а також вище керівництво Партнера 
можуть бути залучені до моніторингу якості, та будуть зобов’язані надати відгук 
відповідно до опитувальника, наданого ВГО Поруч;

4.3. Результати моніторингу будуть надані Партнеру та Спонсору;
4.4. Партнери проекту відповідають за збір, моніторинг та оцінку 

інформації, включаючи інформацію від тренерів, учасників. ВГО Поруч може 
вимагати використання конкретних онлайн інструментів та форм для збору та 
зберігання такої інформації, водночас буде забезпечено 
відповідний технічний інструктаж та підтримка у разі потреби;

4.5. ВГО Поруч контактуватиме з Партнером в ході реалізації проекту з 
метою оцінки прогресу проекту та потреб Партнера у підтримці. Від Партнера 
можуть вимагати надання іншої необхідної інформації для моніторингу та 
оцінки діяльності, що пов’язана з програмою чи міжнародною діяльністю 
проекту;

4.6. З Партнером також контактуватимуть після завершення проекту в 
рамках здійснення ВГО Поруч оцінки довготермінових результатів програми.



5. ФОРС -  МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1. Сторони будуть звільнені від відповідальності за часткове чи повне 

невиконання своїх зобов’язань за Угодою, якщо доведуть, що таке невиконання є 
наслідком дії обставин непереборної сили (форс - мажорні обставини), як то: 
пожежа, повінь, землетрус, інше стихійне лихо, військові дії, блокада, страйк, дії 
урядових органів, громадські заворушення, адміністративні акти державних 
органів, рішення місцевих органів влади, які безпосередньо впливатимуть на 
умови Угоди та суттєво погіршать становище Сторін, та інші обставини, які 
знаходяться поза контролем Сторони та виникли після укладення дійсної Угоди, 
мають прямий вплив на виконання Угоди та призводять до об’єктивної 
неможливості виконання Угоди;

5.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання своїх зобов’язань 
за Угодою внаслідок дії обставин непереборної сили, має негайно надати 
зацікавленій в виконанні Угоди іншій Стороні письмове повідомлення про 
початок/припинення дії таких обставин, але не пізніше 4-х (чотирьох) робочих 
днів з моменту їх виникнення/припинення;

5.3. У випадку, якщо обставини непереборної сили будуть тривати 
більше, ніж ЗО (тридцять) днів, Сторона має право розірвати угоду, надіславши 
лист з повідомленням про таке розірвання.

6. КОРУПЦІЯ ТА НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА
6.1. Жодна зі Сторін цієї Угоди не повинна пропонувати третім 

сторонам, або домагатися, приймати, отримувати обіцянки від третіх сторін для 
себе або для жодної іншої сторони, щодо подарунків, винагороди, компенсації 
або прибутку в будь-якому вигляді, який може розцінюватися як протизаконна 
або корупційна практика;

6.2. Ні Партнер, ні будь-хто з працівників Партнера не повинен 
отримувати для власної вигоди жодної комісійної винагороди, знижки або 
подібної ним оплати чи вигоди в зв’язку з цією Угодою;

6.3. Ні Партнер, ні будь-хто з працівників Партнера не повинен бути 
залучений до будь-якої особистої, ділової чи професійної діяльності, яка 
суперечить або може суперечити будь-яким їх обов’язкам по відношенню до цієї 
Угоди.

7. ІНШЕ
7.1. Ця угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє 

без виключень та обмежень до 31 грудня 2021 р.;
7.2. ВГО «Поруч» має право в будь-який час призупинити або 

достроково припинити дію цієї Угоди шляхом направлення Партнеру 
відповідного повідомлення з негайною дією на адресу Партнера, зазначену в цій 
Угоді, у разі порушення Партнером своїх зобов’язань, визначених цією Угодою;

7.3. ВГО «Поруч» має право в будь-який час призупинити або 
достроково припинити дію цієї Угоди шляхом направлення Партнеру 
відповідного повідомлення з негайною дією на адресу Партнера, зазначену в цій



Угоді, у разі, якщо Спонсор інформує ВГО «Поруч» про припинення проекту 
або припиняє фінансування проекту;

7.4. Цю угоду складено українською мовою у двох оригінальних 
примірниках по одному примірнику для кожної Сторони, що мають однакову 
юридичну силу;

7.5. Будь-які спори щодо значення цієї Угоди або будь-якої її частини 
мають бути вирішені Сторонами шляхом конструктивних обговорень.

8. АДРЕСА, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ У° *

Від імені партнера
П.І.Б. КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДЦ^Ц^ш  Г 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ж  ^ ^ * 4 ;  
Адреса: Черкаська областж ж Ж ркасщ  
вул. Байди ВишневецькогоІЖ 11

\ \  о  "с, о \
Тел.:+380663018758

:аченк6 Тетяна Єгорівна

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОРУЧ»
Адреса: Проспект Оболонський 1, 
корп.1, кв.7

Від імені партнера
П.І.Б. КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
Тищенко Марія Петрівна

Тел.: +380660702383
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