
МЕМОРАНДУМ
про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг через Центр 

надання адміністративних послуг м.Кам’янського 
м.Кам’янське «■£/» 2021 року

Кам’янська міська територіальна громада, в особі міського голови 
Андрія Білоусова, який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в 
Україні» з однієї сторони, та Всеукраїнське громадське об’єднання «Спілка 
фахівців з нерухомого майна України» (далі - Спілка), в особі голови 
відокремленого підрозділу у м.Кам’янське Кайстро Олега Михайловича, який 
діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом - Сторони, з метою 
покращення якості надання адміністративних послуг на території міста 
Кам’янське, домовилися про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Укласти Меморандум про співпрацю у сфері надання 

адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг 
м.Кам’янського.

1.2. Реалізація Меморандуму Сторонами полягатиме в організаційному, 
інформаційному і методичному забезпечені споживачів послуг консультаціями 
правового характеру стосовно операцій з нерухомістю у Центрі надання 
адміністративних послуг м.Кам’янського на безоплатній основі.

2. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ
2.1. Предметом цієї Угоди є:
1) реалізація державної, регіональної та місцевої політики у сфері 

доступності адміністративних та муніципальних послуг;
2) взаємодія з Центром надання адміністративних послуг 

м.Кам’янського, шляхом розміщення представників Спілки у приміщенні 
Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янського для надання 
консультацій громадянам.

2.2. Жодні положення Меморандуму не можуть тлумачитися, 
як обмеження у співробітництві між Сторонами в будь-яких інших сферах 
діяльності.

3. ПРИНЦИПИ СПІВПРАЦІ
3.1. Сторони діють у межах законодавства України, забезпечуючи 

конфіденційність інформації, отриманої в процесі співпраці.
3.2. Сторони оперативно і комплексно використовують можливості, 

сили і засоби при виконанні взаємопов’язаних завдань у межах своєї 
компетенції, наданих прав і обов’язків, взаємно і своєчасно обмінюються 
інформацією з питань співпраці.

3.3. Даний Меморандум не впливає на зобов’язання Сторін 
за їх договірними відносинами з іншими юридичними та фізичними особами.

3.4. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути 
у процесі співпраці, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних 
конструктивних переговорів з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цього 
Меморандуму.



4.ВЗАЄМОДІЯ  СТОРІН
4.1. Порядок співробітництва та взаємодії з конкретних питань буде 

регулюватися окремими протоколами до Меморандуму.
5. СТРОК ДІЇ МЕМОРАНДУМУ

5.1. Меморандум набуває чинності з моменту його підписання обома 
Сторонами до прийняття Сторонами рішення про припинення його дії

5.2. Меморандум може бути розірвано за ініціативою однієї із Сторін 
з письмовим повідомленням іншої Сторони не пізніше ніж за 15 календарних 
днів до передбачуваної дати розірвання Меморандуму.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Зміни та доповнення до Меморандуму можуть бути внесені 

за взаємною згодою Сторін, що оформлюються окремими протоколами і будуть 
складати невід’ємну частину Меморандуму.

6.2. Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну 
про обставини, які мають значення при виконанні Меморандуму.

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

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Кам’янська міська рада Відокремлений підрозділ Спілки 
фахівців з нерухомого майна України 

у місті Кам’яиське

51931, Дніпропетровська обл.,
м.Кам’янське, пл.П.Калнишевського, 2,

КодЄДРПОУ 24604168 
тел.: 0569 55-40-15

51931, Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, пр.Гімназичний, 11, офіс 

201
Код ЄДРПОУ ВП: 43505839

тел.:096-999-50-24
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