
Меморандум 
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

м. Біла Церква оч» 09 2018 року 

Білоцерківська міська рада, в особі міського голови Дикого Геннадія 
Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з однієї сторони та 

Німецько-Український фонд (далі - НУФ), в особі виконавчого директора Стринжі 
Олега Володимировича, який діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Загальних 
зборів учасників Німецько-Українського Фонду від 05 травня 2017 року, і згідно із 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року № 628 «Про Німецько-
Український фонд» (зі змінами) та Майбороди Валерія Васильовича, який діє на підставі 
Протоколу засідання Ради Німецько-Українського фонду від 27.07.2017, з іншої сторони 
(далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона), 

діючи відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України "Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в 
Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року № 628 «Про 
Німецько-Український фонд», 

усвідомлюючи ключову роль малих та середніх підприємств (далі - МСЩ міста Біла 
Церква у зростанні показників добробуту населення, збільшенні інвестиційної та 
економічної активності, створенні робочих місць та збільшенні надходжень до| бюджету 
міста Біла Церква, 

керуючись стратегічними цілями та завданнями, визначеними розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р «Про схвалення Стратегії розвитку 
малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року», Стратегією розвитку 
міста Біла Церква на період до 2025 року, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 
ради від 24 березня 2016 року № 123-08-VII, 

ураховуючи важливість спрощення доступу МСП до фінансових ресурсів та 
створення сприятливих умов для міжнародного співробітництва міста Біла Церква, 

виходячи з місії НУФ, яка полягає у підтримці фінансування МСП шляхоуг надання 
їм через банки-партнери кредитів для здійснення інвестицій в основний та обіговий капітал, 
а також в інституційній розбудові банківського сектору, спроможного забезпечити стійке та 
стале фінансування інвестиційних проектів МСП, 

з метою побудови прозорого та ефективного механізму фінансово-кредитної 
підтримки (далі - ФКП) МСП в місті Біла Церква відповідно до кращого європейського 
досвіду, 

уклали цей меморандум про співробітництво від «fM» Од 2018 року (далі -
Меморандум) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

1.1. Предметом цього Меморандуму є співробітництво Сторін в рамках реалізації 
заходів, спрямованих на підтримку та розвиток МСП. 

2. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ 

2.1. Сторони домовляються співпрацювати за такими напрямами: 
2.1.1 проведення спільних заходів щодо підтримки МСП в місті Біла Церква; 
2.1.2 забезпечення повного та відкритого обміну інформацією, яка стосується 

реалізації програм розвитку МСП; 



2.1.3 підготовка спільних інформаційних матеріалів з подальшим розміщанням їх на 
доступних інформаційних ресурсах з метою висвітлення результатів співпраці Сторін та 
інформування громадськості про їх спільну діяльність; 

2.1.4 підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері розвитку 
МСП; 

2.1.5 участь у громадських обговореннях проектів нормативно-правових актів у сфері 
розвитку МСП. 

2.2. Для координації заходів щодо співпраці Сторін в рамках цього Меморандуму 
Сторони визначають свої відповідні структурні підрозділи, які безпосередньо контактують 
між собою. 

2.3 Жодне положення цього Меморандуму не передбачає та не може вважатися таким, 
згідно з яким одна зі Сторін є агентом (представником) іншої сторони, та не уповноважує 
жодну із Сторін брати на себе будь-які зобов'язання чи укладати будь-які домовленості в 
інтересах або від імені іншої Сторони. 

3. БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦЬОГО 
МЕМОРАНДУМУ, В МЕЖАХ КОМПЕТЕНЦІЇ 

3.1. Виконавчі органи Білоцерківської міської ради визначають порядок фінансово-
кредитної підтримки суб'єктів МСП в м. Біла Церква у вигляді часткової компенсації 
відсоткових ставок за кредитами МСП, наданими банками-партнерами НУФ та в межах своїх 
повноважень подають на затвердження міській раді. 

3.2. Оприлюднює інформацію про взаємодію з НУФом у межах положень цього 
Меморандуму на своєму інтернет-сайті. 

3.3. Проводить робочі зустрічі за участю представників Сторін в межах, реалізації 
цього Меморандуму з питань підтримки та розвитку МСП. 

3.4. У разі потреби створює спільні робочі групи з метою розроблення рекомендацій 
до проектів нормативно-правових актів у сфері підтримки та розвитку МСП. 

4. НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦЬ 
МЕМОРАНДУМУ 

4.1. Проводить дослідження рівня доступу МСП в місті Біла Церква до фінансових 
ресурсів (в тому числі до банківських кредитів, грантів, коштів кредитних спілок, фондів 
тощо). 

4.2. Надає інформацію про умови участі в своїх програмах, спрямованих на підтримку 
фінансування МСП міста Біла Церква. 

4.3. Надає наявну у його розпорядженні інформацією з питань міжнародного досвіду 
впровадження фінансово-кредитних програм підтримки МСП. 

4.4. Надає допомогу в організації та проведенні семінарів, конференцій, ділових 
зустрічей тощо. 

4.5. У разі звернення виконавчих органів Білоцерківської міської ради надає 
рекомендації до проекту порядку про ФКП суб'єктів МСП в місті Біла Церква. 

4.6. У випадку затвердження порядку про ФКП суб'єктів МСП в місті Біла Церква, 
сприяє отриманню банками-партнерами НУФ фінансування в рамках програм та проектів 
НУФ з підтримки МСП. 

5. ГАРАНТІЇ СТОРІН 
5.1. Сторони підтверджують наявність у них такого обсягу правосуб'єктнбсті, який 

необхідний для укладення цього Меморандуму. 
5.2. Виконання цього Меморандуму не суперечить законодавству 

установчим та/або внутрішнім документам Сторін. 
України, 



5.3. Сторони зобов'язуються не зловживати правами, наданими їм цим 
Меморандумом, а також не вчиняти дій, що можуть спричинити заподіяння шкодд будь-якій 
зі Сторін, в тому числі її імені, репутації чи іміджу. 

6. ТЕРМІН ДІЇ МЕМОРАНДУМУ 
6.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня її підписання Сторонами та скріплення 

печатками, і діє до 31 грудня 2019 року включно. 
6.2. Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення 

письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити його дію. У такому разі, 
Меморандум припиняє дію через 30 календарних днів з дати отримання письмового 
повідомлення іншою Стороною. 

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МЕМОРАНДУМУ 

7.1. Всі зміни і доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, які оформляються додатковою угодою. 

7.2. Додаткові угоди та додатки до цього Меморандуму є її невід'ємною частиною, 
якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін 
та скріплені їх печатками. 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Укладання цього Меморандуму не створює для Сторін будь-яких фінансових 
зобов'язань. 

8.2. Розбіжності, що можуть виникнути під час реалізації положень цього 
Меморандуму, вирішуються виключно за взаємною згодою Сторін шляхом проведення 
переговорів. 

8.3. Меморандум укладено у двох автентичних примірниках українською |мовою, які 
мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Білоцерківська міська рада 

вул. Я. Мудрого, 15, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09117 

Код ЄДРПОУ 26376300 

Тел. (+38 04563) 9-28-60, 
факс: (04563) 9-21-59 

E-mail: bc_mvk@bc-rada.gov.ua 

Г.А Дикий 

Німецько-Український фонд 

вул. Інститутська, 
м.Київ, 901601 

Код ЄДРПОУ 2166209І9 

Виконавчий директор 

mailto:bc_mvk@bc-rada.gov.ua

