
МЕМОРАНДУМ
про співробітництво між Міністерством освіти і науки України і 

Будівельною палатою України

м. Київ 31 березня 2017 року

Міністерство освіти і науки України і Будівельна палата України (далі - 
Сторони), беручи до уваги функції та компетенції Сторін, прагнучи до 
рівноправного співробітництва,

домовилися про таке:
1. Головною метою даного Меморандуму є об’єднання зусиль Сторін у 

напрямку взаємовигідного співробітництва з метою розвитку професійної 
освіти та забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для будівельної галузі 
України.

2. Сторони розвиватимуть співробітництво з наступних основних 
напрямів:

- підготовка пропозицій щодо реформування системи професійної освіти 
та створення професійних та освітніх стандартів;

- надання консультативної допомоги з питань, що мають спільний 
інтерес;

- участь у спільних заходах: виставках, конференціях, круглих столах
тощо;

- розробка механізмів забезпечення випускників професійно-технічних і 
вищих навчальних закладів робочими місцями на підприємствах будівельної 
галузі;

- розробка пропозицій щодо сумісного надання випускникам професійних 
кваліфікацій роботодавцями і навчальними закладами;

- закріплення великих будівельних організацій за професійно-технічними 
і вищими навчальними закладами для надання шефської допомоги;

- забезпечення практичної підготовки учнів професійно-технічних, 
студентів вищих навчальних закладів та стажування викладачів професійно- 
теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання на базових 
підприємствах будівельної галузі;

- запровадження виплати підприємствами та організаціями будівельної 
галузі галузевих, іменних стипендій кращим учням, студентам професійно- 
технічних і вищих навчальних закладів;

- надання підприємствами та організаціями будівельної галузі допомоги в 
утриманні та розвитку матеріально-технічної бази професійно-технічних і 
вищих навчальних закладів;

- запровадження підприємствами та організаціями будівельної галузі 
матеріального і морального стимулювання викладачів професійно-теоретичної 
підготовки та майстрів виробничого навчання професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів;

і



- взаємне поширення інформації про діяльність Міністерства освіти і 
науки України і Будівельної палати України з питань, що стосуються розвитку 
професійної освіти і підготовки кадрів для будівництва, рекламування та 
популяризація в засобах масової інформації, своїх web-pecypcax.

3. Сторони будують взаємовідносини на умовах рівності, чесного 
партнерства та захисту інтересів кожної із Сторін.

4. Спірні питання, які можуть виникнути між Сторонами щодо 
тлумачення або застосування положень цього Меморандуму, вирішуються 
шляхом переговорів та консультацій.

У випадках, не передбачених даним Меморандумом, Сторони керуються 
законодавством України.

5. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною 
письмовою згодою Сторін та оформлюються протоколами, які є його 
невід'ємною частиною.

6. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і діє поки 
одна із Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про свій намір 
припинити його дію.

Меморандум укладений у двох автентичних примірниках -  по одному для 
кожної із Сторін.
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