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мЕморАндум про спlвпрАцю щодо створЕння умов ЕФЕктивного розвитку
lT тЕхнологlй тА lнновАцIй донЕцького рвгlоriу

ПРЕАМБУЛА

суб'екти IT галryзi та галузi освiти, що нижче пiдписалися (надалi
<Сторони>):

щонбаська державна машинобудiвна академiя, код сдрпоу
02070789, 8431З, Щонецька обл., MicTo Краматорськ, вул. Академiчна,
72 (далi- ДДМА);
Громадська спiлка dT ,Щонеччини>,r IJUмалgька спIлка (1i кластер {онеччини)), код СЩРпоу 4з820700,
84301, Щонецька обл., MicTo Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 48А
(далi - ГС <IT Щонеччина>);

(1) з метою збереження iнтелектуЕrльного потенцiаry MicTa Краматорськ та
Щонецького регiону, популяризацiТ та вкJIюченшI сучасних IТ-iнновацiй
в навчальний процес;

(2) задля налагодженIUI KoHTaKTiB та сприяння спiвпрацi IТ-компанiй MicTa
з Щержавними навчальними закладами, консолiдацii Iт-ком'юнiтi
краматорська та .щонецького регiону, розумiння та допомоги у
вирiшеннi його проблем, бачення динамiки росry, тенденцiй та
перспектив для розвитку, а також створення комунiкацiйноi платформи
мiж бiзнес-середовищем, освiтою та державними iнстиryцiями та
спiвпрацi з мiжнародними програмами розвитку регiонiв, грантовими
органiзацiями, представниками мiжнародноi спiльноти;

(3) визначаючи необхiднiсть стiйкого дiалоry й партнерськоi спiвпрацi;

пiдтверджують вза€мну зацiкавленiсть в спiльнiй дiяльностi та
координацiт зусиль у активнiй роботi IT кластеру MicTa Краматорськ та
Щонецького регiонУ в рамках цього МеморанДУIчry про спiвпрацю щодо
створення умов ефективного розвитку IT технологiй та iнновацiй Щонецького
регiону (надалi - <Меморандум>).
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РОЗДIЛ 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

[. I]ей Меморандум визначас принципи i напрями спiвпрацi, а також взаеМНi

намiри та зобов,язання CTopiH з питань розвитку Громадськоi спiлки KIT

кластер ,Щонеччини>> (надалi <<Itластер>>) MicTa Краматорськ та

,Щонецького регiону.
1.2.Кластер с добровiльним об'еднантrям його учасникiв, якi знахоДятьсЯ Мiж

собою у вiдносинах функцiонального зв'язку, здiйснюють незаЛежIтУ Та

вiдокремлену один вiд одного пiдприемницьку чи освiтню дiяльнiсть У IT

сферi й сумiжних гЕtпузях, i якi об'еднанi системою договiрних зв'язкiв.

1.3.Учасниками Кластеру можуть бути юридичнi особи та фiзичнi оСОбИ-

пiдприсмцi та iншi громадськi об'еднання, якi зацiкавленi у спiлЬноМУ

досягненнi мети та вирiшеннi завдань Кластеру, якi роздiляють поJIоженнII

цього МеморандуI"fу та готовi спiльно працювати над досягненням мети Та

завдань Кластеру.

1.4.Учасники Кластеру повнiстю зберiгають органiзацiйтту, фiнансову та

економiчну самостiйнiсть.

1.5.Учасники Кластеру зобов'язуються спрлuIти розвитку Кластеру та

утримуватися вiд дiй, якi суперечать його MeTi та завданIIJIм.

1.б.Пiдписання цього МеморандуIчry не несе фiнансових обов'язкiв. Фiнансовi

взасмини, якi виникzlють у процесi реалiзацii цього Меморандуfury та/або

iнших документiв Кластеру (стаryту, рiшень загальних зборiв учасникiв

тощо), реryлюються додатковими угодами. Щей Меморандум може бути

пiдписано юридичними особами гryблiчного права, якi мають на MeTi

спiвпрацювати з Кластером та його учасниками задjul досягнення мети та

цiлей Кластеру.

1.7.Спiвпраця CTopiH в рамках даного МеморандуIчIу поJuIгае в спiльному

визнаннi наступних основоположних принципiв:

|.7 .l. добровiльна участь;
|.7 .2. органiзацiйна о формленiсть;
1.7.3. партнерство;

1.7,4. системнiсть у пiдходах до визначенIuI прiоритетiв розвитку
iнтелекryального та iнновацiйного потенцiалry, га;ryзi в межах MicTa
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Краматорськ та за його межами в прилеглих територiях ЩонецькоТ
областi;

1.7.5. довгостроковiсть HaMipiB i спiльноi дiяльностi;
\.7.6, спiльне визначеннlI плану дiй та прiоритетiв в межах Кластеру;
t.7.7. гryблiчнiсть та прозорiсть спiльних дiй;
1.7.8. вiдповiднiсть чинному законодавству Украihи;
1.7.9. чесна конкуренцiя на ринку працi i принципове непереманювання

спiвробiтникiв один у одного серед учасникiв Кластеру.
1.8. Сторони в рамках даного Меморандуму реалiзують HacTyпHi напрями

спiвпрацi:

1.8.1. представНицтвО iHTepeciB компанiй-учасникiв Кластеру перед органами
мунiципальноI влади, сумiсний вплив на розвиток IT iндустрiТ у MicTi
через представництво;

1.8.2. спiвпраця з IT бiзнес-середовищем MicTa Краматорськ та Щонецького
регiону;

1.8.3. обмiн досвiдом, практиками та досягненнями у своiй роботi серед

учасникiв Кластеру;

1.8.4. спiльна реалiзацiя проектiв, реаryванн я на загрози, що виникають у
зовнiшньому середовищi;

1.8.5. спiвпраця з освiтнiми установами MicTa;

1.8.б. проведення (участь у проведеннi) конференцiй, заходiв та пiдтримка
Кластеру;

1.8.7. пiдвищення iнвестицiйноТ привабливостi MicTa;
1.8.8. проведеннЯ спiльних заходiв (тренiнги, майстер-класи, лекцii,

семiнари, науково-практичнi конференцii вебiнари, тощо);
1.8.9. реалiзацiя спiльних наукових, науково-практичних проектiв та

про|рам;

1.8.10. розвиток IТ-спiльноти MicTa;

1.8.11,. впровадженнrI сучасних досягнень науки та технiки у суспiльне життя
MicTa Краматорськ та,Щонецького регiону;

1.8.12. здiйснення обмiну практичним досвiдом мiж Сторонами i придбанrrя
нових партнерських контактiв/знайомств ;

1.8.13. cTBopeHHrI умов дJUI пiдготовки кадрiв, якi вiдповiдають потребам
кластеру, включаючи пiдвищення ефективностi системи професiйнот
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ОСВiТи та сприrIння розвитку спiвробiтництва мiж учасниками Кластеру
й освiтнiми органiзацiями;

1.8.14. пiдвищення рiвня життя населенIuI MicTa.

1.9. Спiвпраця реалiзуеться у формi спiльно затверджених Сторонами
ПРОЦРаМ, проектiв та заходiв на ocнoBi створеноi юридичноТ особи _
ГС (IТ,Щонеччина>.

роздIл 2. нАмIри cToPIH

2.1. Сторони вiдповiдно до чинного законодавства Украiни i положень даного
МеморандуIчtу проголошують свою готовцiсть :

2.1.|. бРаТи Участь в органiзацiТ та проведеннi спiльних наукових i науково-
IIРаКТИЧНИХ КОНференцiЙ, тренiнгiв, майстер-класiв, лекцiй, ceMiHapiB,

вебiнарiв, тощо, якi безпосередньо пов'язанi з завданнями та метою
Кластеру;

2.1.2. брати участь у розробцi та реалiзацiТ програм, стратегiй, концепцiй

розвитку MicTa Краматорськ та .ЩонецькоТ областi;
2.1.3. надавати органiзацiйну допомоry в реалiзацii заходiв, спрямованих на

розвиток MicTa, у тому числi в партнерствi з iншими украiнськими i
мiжнародними органiзацiями, фондами, донорами;

2.1.4. брати участь у cTBopeHHi привабливих умов для активiзацiТ
iнвестицiйних та iнновацiйних процесiв в IT iндустрii;

2.|.5. сприяти ЗаJý/ченню iнвестицiй, органiзацiТ та проведенню зустрiчей,
ceMiHapiB, конференцiй, прийому делегацiй з питань всебiчного та
стабiльного розвитIry IT в Краматорську та,Щонецькiй областi;

2.1.6. сприяти встановленню зв'язкiв i ЗаIý/ченню до спiвпрацi вiтчизняних,
iноземних, мiжнародних сгliлок, фондiв, донорських органiзацiй,
дiяльнiсть яких спрямована на розвиток суспiльства, культури, мiсцевого
самоврядування, пiдприемництва, iнфраструктури та IT спiльноти, тощо ;

2.1.7. сприяти пiдвищенню якостi освiти школярiв i сryдентiв, пiдвищенню

рiвня комп'ютерноТ грамотностi |ромадян MicTa та регiону для
викорисТаншI знанЬ прО iнформацiйне суспiльствО В повсякдеНЕОIчry

життi.
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роздIл 3. IншI умови

3.1. Сторони мають утримуватися вiд дiй, якi можуть нанести iM економiчну

або iншry шкоду, а також погоджують або завчасно iнформують один

одного про рiшення, прийнJIття яких негативно впливае на права i законнi

iнтереси CTopiH в рамках виконаннlI цього Меморандуму.

3.2. Занеобхiдностi, Сторони створюють робочi групи, до складу яких входять

уповноваженi представники для здiйснення спiльного контролю за

виконанням цього МеморандУмУ, розробки програм та коордиЕацiТ

спiльних дiй.

3.3. ПоложеннlI цього МеморанДУIчry не змiнюють та не вiдмiняють прав i

зобов'язань CTopiH за iншими договорами i угодами, учасниками яких

вони с.

3.4. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконаЕня

умов цього МеморандуNIу вiдповiдно до статутних документiв КластеРУ Та

чинного законодавства УкраiЪи.
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роздIл 4. умови дIi мЕморАщуму

4.1. Щей Меморандум вступае в силу з моменту його пiдписання Сторонами i
Дiе ПРОТягом 3(трьох) poKiB. При цьому, пiсля спливу чергового трирiчного
строку дiт Меморандуму, цей строк автоматично продовжуеться на З (три)

РОКИ В Разi вiдсутностi письмового повiдомлення про припинення дiТ
МеморандуIчry принаймнi вiд однiеТ зi CTopiH.

4.2. Меморандум може бути розiрваний достроково за згодою CTopiH:
- на пiдставах, встановлених чинним законодавством Украiъи;
- за згодою CTopiH;

- У РаЗi ПРИПИненIuI хоча б однiеi зi CTopiH, якщо не визначена юридична
особа, що с правонаступником;

- в разi невиконаншI чи порушенIuI однiсю зi CTopiH своТх обов'язкiв чи
положень згiдно цього Меморандуr"fу;

- за iнiцiативою однiет зi cTopiH _ за умови попереднього письмового
повiдомлення про це iншоТ Сторони за 5 днiв до дати розiрвання.

4.3. Припинення дiТ МеморанДУNтУ завершIуе обов'язки CTopiH за цим
МеморандумоМ та будь-якими подальшими змiнами до нього за винrIтком
шоложень щодо конфiденцiйностi, якi повиннi залишатися в силi пiсля
припинення дii МеморандуIчIу.

4.4. Меморандум укладасться у 2-х оригiнальних примiрниках украТнською
мовою, якi мають однакову юридичЕу силу, по одному примiрнику кожнiй
зi CTopiH.
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ПIДПИСИ ТА РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Громадська спiлка <<IT кластер .Щонеччинш>

юридична 84З0l,м.Краматорськ,[онецька
адреса: обп., вул.Ярослава Мулрого, 48А

фактишrа 84301,м.Краматорськ,,Щонеrщка
адреса: обл., вул.ЯрослzIва Мулрого, 48А

код 4ЗВ20700
еЩРПОУ:
поточний UАlз334851000000002б002127866
рахунок: АТ "ПУМБ" в м.Краматорськ
МФо: 334851
телефон: (099)9З1-08-66
податковий неприбуткова
статус:

Щиректор ГС (IT Щонеччина>>

.Щонбаська державна машинобудiвна академiя

юридш{на 84313, м.Кра:rлаторськ,,Щонецька
адреса: обл., вул. Академiчна,72

фактична
адреса:

код
СЩРПОУ:
поточний
рахунок:

телефон:

84З 1З, м.Кра:rлаторськ,,Щонецька
обл., вул. Академiчна, 72

020,70789

35220002000074

(0б26)41_68-09

Ректор ЩонбаськоТ державноi

iнницька Я.О.

W


