МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
у реалізації Проекту «Створення Агенції регіонального розвитку
Херсонської області» між Херсонською обласною державною
адміністрацією, Херсонською обласною радою, ГО «Центр реформ та
місцевого розвитку» та ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського
об’єднання територіальних громад»

«Рд_ » березня 2017 року

м.Херсон

Херсонська обласна державна адміністрація в особі голови обласної
державної адміністрації Гордєєва Андрія Анатолійовича, який діє на підставі
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (далі - Сторона 1), з однієї
сторони, Херсонська обласна рада в особі голови обласної ради Мангера
Владислава Миколайовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі - Сторона 2), з другої сторони, ГО «Центр
реформ та місцевого розвитку» в особі керівника Гінкула Андрія Георгійовича,
який діє на підставі Статуту ГО (далі - Сторона 3), з третьої сторони, та
ГО «Агенція
регіонального
розвитку
Таврійського
об’єднання
територіальних громад» в особі керівника Ярмія Павла Олексійовича, який діє
на основі Статуту ГО (далі - Сторона 4), з четвертої сторони, іменовані разом
Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Меморандум про співпрацю
(далі - Меморандум) і погодили наступні його умови:
1. Загальні положення
1.1. Підписанням цього Меморандуму Сторони підтверджують, що
інтересам кожної з них відповідає спільна та узгоджена співпраця в реалізації
Проекту «Створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області»
(далі - Проект) відповідно до статті 19 Закону України «Про засади державної
регіональної політики», що передбачає координацію діяльності Сторін та
акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення
відповідних заходів.
1.2. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої
взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності,
прозорості та відкритості, взаємної відповідальності за результати співпраці.
2. Предмет Меморандуму
Відповідно до умов цього Меморандуму Сторони домовляються об’єднати
зусилля та спільно розпочати Проект зі створення Агенції регіонального
розвитку в Херсонській області (далі - Агенція) з метою сприяння:
- активізації розвитку економіки області;
- ефективного вирішення проблеми безробіття;
- створення та підтримки малого та середнього бізнесу;
- впровадження планів для ефективного використання місцевих ресурсів;
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- зменшення негативних наслідків дисбалансу розвитку районів
Херсонської області;
- організації ефективної підтримки малого і середнього бізнесу;
- забезпечення стратегічного планування розвитку територій;
- підвищення конкурентоспроможності територій і місцевих підприємств;
- створення регіональної мережі розвитку, «кластерів»;
- вільного доступу місцевих підприємств до фінансових ресурсів у формі
венчурного капіталу, грантів, позик, гарантій для підтримки інноваційних
проектів або спрямованих на розвиток підприємницької інфраструктури;
- активізації транскордонного співробітництва.
3. Спільні дії
3.1. На виконання предмета Меморандуму Сторони вважають за необхідне
здійснити в межах своїх повноважень такі дії:
Сторони 1 і 2:
- надання у відповідності з вимогами чинного законодавства Сторонам 3 і 4
документи та матеріали, необхідні для створення Агенції;
- участь у зустрічах з науковцями, підприємцями та представниками
громадських об’єднань Херсонської області, що зацікавлені в комплексному
розвитку території відповідно до Стратегії розвитку Херсонської області на
період до 2020 року;
- підготовка та надання на розгляд сесії Херсонської обласної ради
проектів рішень щодо заснування Агенції, співфінансування діяльності Агенції в
2017 році та подальших роках, а також інші документи стосовно створення та
діяльності Агенції, розроблені Сторонами.
Сторони 3 і 4:
- надання методичної та консультаційної допомоги, необхідної для
створення Агенції, у тому числі участь в зустрічах, організованих
Сторонами 1 і 2, в засіданнях обласних постійних комісій, на яких
розглядатимуться питання створення та функціонування Агенції;
- надання методичної та консультаційної допомоги в процесі роботи
Агенції та залученні додаткового співфінансування для її діяльності в 2017 році
та подальших роках;
- консультування з питань розробки проектів Агенції, що подаються на
фінансування до державного фонду регіонального розвитку, а також
міжнародних фінансових та донорських організацій;
- допомога в розробці стратегічних документів з розвитку Херсонської
області, які подаються на затвердження до Херсонської обласної ради та
Херсонської обласної державної адміністрації.
3.2. Уся інформація, якою Сторони обмінюються в рамках виконання цього
Меморандуму, має конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, окрім
випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.3. Усі витрати на здійснення дій, визначених цим Меморандумом, кожна
зі Сторін несе самостійно.

4.1. Цей Меморандум є документом, що визначає загальні напрями
співпраці та не створює юридичних зобов’язань для Сторін. Даний Меморандум
не стосується прав і зобов’язань Сторін щодо укладених договорів з третіми
сторонами, і не може служити перешкодою для виконання взятих зобов’язань.
4.2. Цей Меморандум набуває чинності з моменту підписання всіма
Сторонами та скріплення їх печатками і діє до моменту державної реєстрації
Агенції (або до іншого строку, визначеного Сторонами), якщо жодна зі Сторін не
пред’явить письмової вимоги про припинення його дії. Дію Меморандуму може
бути припинено за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї з них, не
пізніше ніж за ЗО днів до дати закінчення його чинності.
4.3. Зміни або доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за
взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковими угодами до цього
Меморандуму.
Додаткові угоди до цього Меморандуму є його невід’ємними частинами і
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані
Сторонами та скріплені їх печатками.
4.4. Цей Меморандум укладено при повному розумінні Сторонами його
умов та термінології українською мовою на трьох сторінках у чотирьох
примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної зі
Сторін.
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