
М ЕМ ОРАНДУМ  
про партнерство та співробітництво

м. Хмельницький « 2 / » кі/ти*:2017 р.

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії громадськості 
та приватного бізнесу, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих 
на забезпечення безпеки руху під час організованого перевезення дітей до 
навчальних закладів, місць проведення різних навчальних, розважальних 
заходів; перевезення хворих каретами швидкої медичної допомоги, 
Хмельницьке регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», з однієї 
сторони, та ПРАТ «Хмельниччина-Авто» -  з іншої (далі -  Сторони), уклали цей 
Меморандум про партнерство та співробітництво.

1. Загальні положення
1.1. Безпека дорожнього руху -  це сукупність факторів, що утворюють 

безпечну дорожню обстановку, в якій не виникають небезпечні ситуації.
Запорукою безпеки дорожнього руху є належний технічний стан 

транспортних засобів.
1.2. Метою підписання Меморандуму є втілення ефективних форм 

співпраці для забезпечення безпеки руху під час організованого перевезення 
дітей до навчальних закладів, місць проведення різних навчальних, 
розважальних заходів; перевезення хворих каретами швидкої медичної 
допомоги.

2. Зобов’язання Сторін
Сторони координують заходи, які проводяться в рамках поставленої 

мети, та спільне проведення яких підвищує ефективність співробітництва, та 
домовились про наступний розподіл обов’язків:

2.1. ПРАТ «Хмельниччина-Авто» зобов’язується у період з 15 квітня 
2017 року по 31 грудня 2017 року для шкільних автобусів, карет швидкої 
медичної допомоги впровадити акцію «Авто соціальної сфери», яка 
передбачатиме знижки до 20% на послуги (зокрема, обслуговування та ремонт 
всіх систем та частин автобусів (діагностика ходової частини, очистка 
форсунок, проведення відновлювальних робіт тощо)).

2.2. Хмельницьке регіональне відділення Всеукраїнської асоціації 
органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних 
рад» зобов’язується надавати всебічну інформаційну підтримку та сприятиме 
залученню органів місцевого самоврядування Хмельницької області до акції 
«Авто соціальної сфери».

3. Консультування та обмін інформацією
3.1. Сторони інформуватимуть і консультуватимуть одна одну з питань 

спільних інтересів, пов'язаних з реалізацією положень цього Меморандуму.



3.2. Сторони узгоджуватимуть дії, проводитимуть обмін інформацією та 
даними (збір, аналіз), а також забезпечуватимуть розповсюдження інформації 
та даних в спільних інтересах.

3.3. Сторони можуть скликати зустрічі у відповідні строки для 
узгодження, обговорення, перегляду заходів, які мають бути здійснені 
відповідно до Меморандуму, та планувати подальші дії.

4. Прикінцеві положення
4.1. Меморандум вступає в силу з моменту його підписання 

уповноваженими представниками Сторін. Дія Меморандуму продовжується, 
доки Сторони зацікавлені у співробітництві.

4.2. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться у письмовій формі 
за взаємною згодою Сторін.

4.3. Будь-які суперечки між Сторонами щодо тлумачення та 
застосування положень цього Меморандуму вирішується шляхом консультацій 
або переговорів між Сторонами.

4.4. Меморандум укладено українською мовою в кількості примірників 
учасників Сторін Меморандуму. Усі підписані примірники Меморандуму 
мають однакову юридичну силу (по одному примірнику кожному учаснику 
Сторони Меморандуму).
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