ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
м. Київ

«13» січня 2022 року

Громадська організація «Ла Страда-Україна», в особі президента Черепахи Катерини Вікторівни, що
діє відповідно до Статуту (надалі - ГО «Ла Страда-У країна»), з одного боку, та кафедрою психології та
соціально-гуманітарних дисциплін Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій в особі
в.о.завідувача кафедри Баранника Михайла Васильовича, який діє на підставі Положення про кафедру,
з іншої сторони, з метою співробітництва, уклали цей договір про співпрацю (далі - Договір) про
наступне,
1. Загальні положення
1.1. Предметом Договору є співпраця між Сторонами у сферах запобігання домашньому насильству,
торгівлі людьми, тендерної дискримінації, захисту прав людини, зокрема жінок та дітей, сприяння
захисту прав постраждалих від проявів насильства, особливо жінок та дітей, миробудування,
профілактики та розв’язання конфліктів мирним шляхом, а також реалізації суспільно важливих
проектів у зазначених сферах.
1.2. Метою співпраці є спільні дії, спрямовані на реалізацію заходів практичного характеру щодо
запобігання насильства в сім’ї, торгівлі людьми, тендерної дискримінації, сприяння дотриманню
прав людини, особливо жінок та дітей, миробудування, профілактики та розв’язання конфліктів
мирним шляхом.
1.3. Основними напрямами співпраці Сторін є:
1.3.1. Взаємодія в напрямі запобігання насильству в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми та
надання правової і психологічної допомоги постраждалим;
1.3.2. сприяння в інформаційному забезпеченні співпраці, включаючи висвітлення спільної роботи в
ЗМІ, організацію та проведення науково-практичних конференцій, методичних та навчальних
семінарів, «круглих столів» тощо;
1.3.3. співпраця в рамках проведення консультативно-просвітницької роботи з питань запобігання
домашньому насильству та жорстокого поводження з дітьми; миробудування, профілактики та
розв’язання конфліктів мирним шляхом;
1.3.4. проходження студентами практики з консультування на Національній гарячій лінії з
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та тендерної дискримінації та Національній
гарячій лінії для дітей та молоді (не більше 2 практикантів/практиканток);
1.4. У своїх взаємовідносинах Сторони керуються чинним законодавством України і цим Договором.
1.5. Жодні положення цього Договору не можуть тлумачитись як обмеження на співробітництво між
Договірними Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності.
2. Принципи співробітництва Сторін
2.1. В рамках цього Договору Сторони прагнуть будувати свої стосунки на підставі рівності,
партнерства та захисту прав і інтересів кожної із Сторін, створення режиму максимального
сприяння.
2.2. Співпраця між Сторонами здійснюється на основі таких принципів.
- рівноправності;
- законності;
- взаємодопомоги;
- взаємних інтересів;
- оперативності;
- дотримання суспільних інтересів;
- раціональності;
- конфіденційності інформації, отриманої в процесі співпраці.
3. Права та обов’язки Сторін
3.1. У рамках співпраці Сторони мають право та беруть на себе наступні зобов’язання:
3.1.1. Сторони мають право у відносинах співпраці використовувати власний інтелектуальний
ресурс, розробки та нововведення, репутацію, існуючі наукові та ділові зв’язки.
3.1.2. Сторони мають право надавати одна одній відкриту інформацію, яка має значення для
співпраці.

3.1.3. Сторони співпрацюють по реалізації інформаційно-просвітницьких заходів щодо протидії
торгівлі людьми, запобігання насильства в сім’ї, впровадження тендерної рівності, захисту прав
дитини;
3.1.5. Сторони сприяють своєчасному забезпеченню необхідними для виконання цього Договору
відомостями, матеріалами, документами та іншими необхідними даними у формі та в термін, що
сприятимуть її оперативному використанню.
4 . Відповідальність Сторін
4.1. Кожна із Сторін несе відповідальність за виконання умов цього Договору відповідно до чинного
законодавства України.
4.2. Всі спори, які можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вирішують
шляхом переговорів.
5. Термін дії Договору
5.1. Цей Договір укладається на 1 (один) рік та є дійсним з моменту його підписання.
6. Умови Договору
6.1. Цей Договір є передумовою і підставою для співпраці.
6.2. У процесі виконання намічених спільних заходів Сторони прагнутимуть будувати свої
взаємовідносини з урахуванням інтересів на засадах рівності та партнерства.
6.3. Договір не обмежує Сторони і не зачіпає жодним чином права і зобов’язання Сторін щодо інших
укладених договорів про співробітництво з державними органами та громадськими організаціями та
іншими установами.
6.4. Всі зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій
формі і є його невід’ємною частиною.
6.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
6.6. Договір укладається у двох примірниках, по одному для кожної з сторін, що мають однакову
юридичну силу.
6.7. Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань Сторін.
7. Дія Договору припиняється
7.1. За взаємною згодою Сторін.
7.2. Достроково за ініціативою однієї із Сторін у випадку порушення іншою Стороною умов цього
Договору.
7.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
8. Місцезнаходження і реквізити Сторін
Громадська організація
«Ла Страда - Україна»

03113, м. Київ, пр. Перемоги 71/2, оф. 32
ЄДРПОУ 21691681
р/р ЦА 21 380805 00000000 26000525011
в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО
380805

Президентка
ГО «Ла Страда-Україна»
Черепаха К.В

Кафедра психології та соціально- гуманітарних
дисциплін
Державний університет інфраструктури таі
технологій
04071, вул. Кирилівська, 9
м. Київ, Україна
Код ЄДРПОУ 41330257
Тел./факс: (044) 463-74-70, 482-51-26
E-mail: kafedrapsgd@gmail.com

В о. завідувача кафедри психології та соціальногуманітарних дисциплін
Кандидат філософських наук, доцент,
Баранник М.В

