
МЕМОРАНДУМ
ПРО СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

МІСЦЕВИХ ГРОМАД (ОТГ)

MEMORANDUM
ON CREATING THE COALITION FOR FOSTERING 

THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND 
STRENGTHENING THE ECONOMY OF LOCAL COMMUNITIES 

Україна Ukraine

Громадська організація «Клуб Ділових Людей Україна» 
(ЄДРПОУ 35712693) в особі Голови ГО Савуляка М.Р.;

Громадська організація «Молодь та підприємництво» 
(ЄДРПОУ 26439590) в особі керівника ГО Мосунова Б.О.;

Громадська організація «Вінницька обласна організація 
«Cпілка підприємців «Стіна» (ЄДРПОУ 36603824) в особі 
Голови правління ГО Печаліна О.В.;

Фундація імені князів-благодійників Острозьких 
(ЄДРПОУ 2253870) в особі Голови Ради директорів 
Краплича Р.Р.;

Харківська обласна громадська організація «Асоціація 
приватних роботодавців» (ЄДРПОУ 37263431) в особі 
президента ГО Чумака О.В.;

Центр соціального партнерства та лобіювання 
Національного університету Києво-Могилянська 
Академія в особі керівника Панцир С.І.;

(далі  – Сторони),

Business Community Club Ukraine NGO (USREOU 35712693) 
represented by the Head of the NGO Savuliak M. R.;

Youth and Entrepreneurship NGO (USREOU 26439590) 
represented by the Head of the NGO Mosunov B.O.; 

Vinnytsia Oblast Organization “The Association of 
Entrepreneurs Wall” NGO (USREOU 36603824) represented 
by the Head of the NGO Pechalin O.V.; 

The Foundation named after Princes-Philanthropists Ostrozki 
(USREOU 2253870) represented by the Head of the Board of 
Directors Kraplych R.R.; 

Kharkiv Regional public organization «The Association of 
Private Employers» (USREOU 37263431) represented by the 
President of the NGO Chumak O.V.

The Center for Social Lobbying and Partnership of the 
National University of “Kyiv-Mohyla Academy” represented 
by the Head Pantsyr S.I. 

(hereinafter referred as Parties),

бАжАюТь УТВОРИТИ КОАЛІЦІю СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
МІСЦЕВИХ ГРОМАД (ОТГ) (ДАЛІ – КОАЛІЦІЯ), 
ВРАХОВУючИ: 

• низьку спроможність мікро, малого та середнього 
бізнесу (далі – ММСБ) забезпечувати власну 
життєздатність, зокрема конкурентоспроможність та 
кредитоспроможність в умовах криз та надзвичайних 
ситуацій;

• слабкість економічної інфраструктури громад та 
інфраструктури підтримки ММСБ в новоутворених 
ОТГ, зокрема обмежений доступ до інформації про 
об’єкти інфраструктури та ресурсний потенціал, 
відсутність доступної консультативної підтримки та 
можливостей представництва інтересів ММСБ на 
рівні громади та регіону;

ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СПІЛьНИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНІЦІАТИВ, 
СПРЯМОВАНИХ НА СПРИЯННЯ:
•  формуванню ефективної економічної політики 

ОТГ, зокрема стратегічного планування, розробки 
проектів та інструментів розвитку підприємництва;

•  розвитку сприятливої для ММСБ економічної 
інфраструктури ОТГ, включаючи дорожньо-
транспортну, комунальну та фінансову 
інфраструктуру, енергопостачання, комунікацію та 
зв’язок;

•  формуванню інфраструктури розвитку 
підприємництва, включаючи широкий спектр 

wOULD LIkE TO SET UP THE COALITION FOR FOSTERING 
THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND 
STRENGTHENING THE ECONOMY OF LOCAL COMMUNITIES 
(HEREINAFTER REFERRED AS THE COALITION), TAkING 
INTO ACCOUNT:
•  Low capacity of micro, small and middle businesses 

(hereinafter referred to as MSMB) to secure its 
sustainability, including competitiveness and 
creditworthiness under crises and emergency situations; 

•  Weak economic infrastructure of communities and weak 
infrastructure of support for MSMB in newly created 
local communities, including limited access to the 
information about infrastructural objects and resource 
potential, absence of accessible consulting support and 
possibilities to represent interests of MSMB at the level 
of communities or regions; 

AIMED AT IMPLEMENTING jOINT PROjECTS AND 
INITIATIVES CONTRIbUTING TO:
•  shaping effective economic policies of local 

communities, including strategic planning, 
development of projects and instruments fostering the 
entrepreneurship; 

•  developing favorable for MSMB economic infrastructure 
of local communities, including road and transport, 
municipal and financial infrastructure, energy supply and 
communications; 

•  shaping the infrastructure for the development of 
entrepreneurship, including the wide spectrum 
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консалтингових послуг із застосуванням сучасних 
ІТ-технологій та кращого міжнародного досвіду;

•  сприяти розвитку нових індустрій, пов’язаних із 
сталим інклюзивним розвитком громад;

•  доступності виробничих ресурсів, зокрема 
земельних ресурсів та надр ОТГ, капіталу, в тому 
числі людського, управлінських технології та 
інформаційного забезпечення;

•  розвитку міжнародної співпраці ММСБ, зокрема в 
частині доступу до сучасних технологій та ринків 
збуту;

•  сприяти створенню локальних бізнес-об’єднань, 
агенцій економічного розвитку та інших організацій з 
розвитку бізнесу;

•  розвитку підприємницького партнерства, кооперації 
та представництва спільних інтересів ММСБ.

of consulting services with the use of modern IT 
technologies and best international experience; 

•  developing new industries related to the sustainable 
inclusive community development; 

•  increasing the availability of production resources, in 
particular, land resources and natural reserves of local 
communities, the capital, human resources, managerial 
technologies and information support;

•  the development of international cooperation of MSMB, 
in particular, access to modern technologies and sales 
markets; 

•  creating local business associations, agencies for 
economic development and other organizations focused 
on business development; 

•  developing entrepreneurial partnership, cooperation 
and representation of common interests of MSMB. 

1. МІСІЯ КОАЛІЦІЇ
Місією Коаліції є сприяння розвитку підприємництва та 
зміцнення економіки місцевих громад (ОТГ) в Україні.

Шляхом активної адвокаційної, аналітичної, 
консультативної, інституційної, представницької, 
проектної та іншої діяльності Коаліції посилити 
спроможність ОТГ забезпечувати місцевий економічний 
розвиток на основі ММСБ, створити кращі умови для 
життєздатності та конкурентоспроможності ММСБ на 
місцевому, регіональному та міжнародному рівнях.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛьНОСТІ 
НА 2020-2023 РОКИ:
•  Розробка та сприяння впровадженню моделей 

та інструментів економічного розвитку ОТГ та 
стимулювання підприємницької активності.

•  Розробка та сприяння впровадженню 
комунікаційних, консалтингових, аутсорсингових, 
краудфаундингових, фінансових та ІТ сервісів, які 
орієнтовані на інтереси ММСБ у ОТГ. 

1. MISSION OF THE COALITION
The Mission of the Coalition is to contribute to the 
development of entrepreneurship and strengthening the 
economy of local communities in Ukraine. 

By active advocacy, analytical, consulting, institutional, 
representational, project and other activities, the Coalition 
aims at strengthening the capacity of local communities 
to secure local economic development on the basis of 
MSMB, creating better environment for sustainability and 
competitiveness of MSMB at local, regional and international 
levels.

PRIORITY ACTIVITY SPHERES 
FOR 2020-2023:
•  Developing and contributing to the introduction of 

models and instruments of economic development 
of local communities and stimulating entrepreneurial 
activity; 

•  Developing and contributing to the introduction of 
communication, consulting, outsourcing, crowdfunding, 
financial and IT services oriented towards interests of 
MSMB in local communities. 

2. ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ 
КОАЛІЦІЇ

Ініціаторами створення Коаліції виступають організації, 
які мають досвід та здійснюють діяльність в напрямку 
розвитку економіки громад та підприємництва і 
сповідують наступні принципи та цінності коаліційної 
співпраці:

ДОбРОчЕСНІСТь. 
Дотримання стандартів антикорупційної політики 
та попередження шахрайства, принципова відмова 
від маніпуляцій порядком денним Коаліції, таємних 
політичних угод та змов, формування тіньового порядку 
денного окремих членів Коаліції тощо. 

ВІДКРИТІСТь ТА ПРОЗОРІСТь. 
Чітке та однозначне проголошення своїх пріоритетів та 
порядку денного, забезпечення доступу до інформації 
про свою діяльність та ресурси.

2. PRINCIPLES AND VALUES OF THE 
COALITION

The creation of the Coalition has been initiated by 
organizations which possess relevant experience and work 
towards development of the economy of local communities 
and share the following principles and values of the coalition 
cooperation:

INTEGRITY.
Abiding by standards of anticorruption policy and fraud 
prevention; conscious refusal from manipulating the agenda 
of the Coalition, concluding secret agreements, setting up 
shadow agenda of Coalition members etc. 

OPENNESS AND TRANSPARENCY.
Clear and unequivocal declaration of priorities and agenda; 
providing an access to information about activity and 
resources. 



РІВНОПРАВНЕ ПАРТНЕРСТВО. 
Принципова повага до партнерів, визнання їх 
досягнень та дотримання авторських прав (в тому числі 
незареєстрованих і неформалізованих), дотримання 
коаліційних угод та договорів, відмова від відкритих та 
прихованих політичних та управлінських стратегій із 
поглинання, ієрархічного підпорядкування організацій, 
які входять у партнерство. Прийняття рішень у Коаліції 
визначається Положенням «Про прийняття рішень 
Коаліції».

ВІДПОВІДАЛьНІСТь. 
Члени Коаліції беруть на себе тільки ті зобов’язання, 
які спроможні виконати і несуть відповідальність 
за невиконання взятих зобов’язань, компенсуючи 
завдані партнерам збитки, якщо такі виникли внаслідок 
невиконання угод.

ПРОфЕСІОНАЛІЗМ. 
Кожен член Коаліції володіє високим рівнем професійної 
підготовки в оголошеній ним сфері, гарантуючи це 
власною діловою репутацією. Член Коаліції не бере на 
себе виконання проектів чи окремих їх компонентів 
лише в тому випадку, якщо він не впевнений, що може 
забезпечити високий експертний та професійний рівень 
процесу та результатів.

ПОЛІТИчНА ТА РЕЛІГІЙНА НЕУПЕРЕДжЕНІСТь. 
Коаліція діє лише в рамках викладених у цьому 
Меморандумі місії та цілей і не переслідує жодних 
політичних цілей, не належить до жодної політичної партії 
чи релігійної течії, не представляє їх інтереси. Коаліція 
є неполітичною і нерелігійною організацією і не має 
жодних політичних чи релігійних упереджень. 

EqUAL PARTNERSHIP.
Mutual respect; recognition of members’ achievements and 
protection of members’ copyrights (including not formalized 
or not officially registered); abiding by coalition agreements; 
refusal from open and hidden political and managerial 
strategies of absorption \ merger, hierarchical subordination 
of partnership members. The decision making in the 
Coalition is regulated by the Order “About decision making 
in the Coalition”. 

RESPONSIbILITY.
Coalition members take only those obligations which they 
are able to fulfill. They bear responsibility for the failure to 
fulfill their obligations and compensate damages incurred by 
partners as an outcome of that failure. 

PROFESSIONALISM.
Each Coalition member possesses the high level of 
professional qualifications in the declared sphere and 
guarantees its obligations by reputation. The Coalition 
member does not implement projects or their parts only in 
the case when he or she is not confident that he \ she will 
be able to secure high expert and professional level of the 
process and results. 

POLITICAL AND CONFESSIONAL IMPARTIALITY.
The Coalition acts only within the mission and tasks 
stipulated by this Memorandum. The Coalition does not 
pursue any political goals, does not belong to any political 
or confessional movements and does not represent their 
interests. The Coalition is the non-partisan and non-religious 
organization and does not have any political or confessional 
biases. 

3. ІНІЦІАТОРИ КОАЛІЦІЇ ТА ЇХ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кожен ініціатор Коаліції зобов’язується надавати Коаліції 
наступну підтримку:

•  аналітична та організаційна робота з розробки 
моделі, стратегії і плану дій Коаліції;

•  адміністрування та безпосереднє виконання окремих 
проектів чи ініціатив в рамках Коаліції;

•  пошук ресурсів для реалізації ініціатив Коаліції;

•  представництво інтересів Коаліції на регіональному 
та національному рівнях;

•  інформаційна підтримка для висвітлення результатів 
діяльності Коаліції та її окремих проектів.

Ініціаторами Коаліції є наступні організації, які беруть на 
себе наступні зобов’язання:

ГО «Клуб Ділових Людей Україна» в особі Голови 
ГО Савуляка М.Р. зобов’язується надавати Коаліції 
наступну підтримку: 

•  пілотування моделей та інструментів розвитку 
бізнесу в громадах; 

•  розробка ІТ-платформи, в т.ч. із залученням окремих 
власних ІТ-модулів; 

•  розробка та впровадження програм бізнес-навчання 
та проектів розвитку ММСБ (в т.ч. бізнес-інкубаторів); 

3. INITIATORS OF THE COALITION 
AND THEIR OBLIGATIONS 

Each initiator of the Coalition agrees to render the Coalition 
the following support: 

•  Analytical and organizational work to develop model, 
strategy and action plan of the Coalition; 

•  Management and direct implementation of projects or 
initiatives within the Coalition; 

•  Search for resources to implement Coalition initiatives; 

• Representation of Coalition interests at regional and 
national levels; 

•  Information assistance to highlight results of Coalition 
activity and its projects. 

The following organizations are initiators of the Coalition. 
They take the following obligations: 

Business Community Club Ukraine NGO represented by 
the Head of the NGO Savuliak M. R. agrees to render the 
Coalition the following support: 

•  piloting models and instruments for business 
development in local communities; 

•  development of IT platform, including the involvement of 
its own IT modules; 

•  development and introduction of programs for business 
training and projects for MSMB development (including 
business incubators).



ГО «Молодь та підприємництво» в особі керівника 
ГО Мосунова Б.О. зобов’язується надавати Коаліції 
наступну підтримку:

•  підготовка проектних заявок у рамках діяльності 
Коаліції;

•  допомога у залученні фінансових та інших ресурсів;

•  адміністрування та супровід проектів Коаліції;

•  участь у адвокасі кампаніях на місцевому та 
національному рівнях;

•  популяризація проектів та діяльності Коаліції.

Громадська організація «Вінницька обласна 
організація «Cпілка підприємців «Стіна» в особі 
Голови правління ГО Печаліна О.В. зобов’язується 
надавати Коаліції наступну підтримку:

•  управління проектами з технічної реалізації 
розроблених інструментів та сервісів;

•  адміністрування робіт з створення та просування 
мережевої ІТ-системи;

•  загальне адміністрування роботи краудфандингової 
платформи;

•  пілотування моделей та інструментів розвитку 
бізнесу в громадах;

•  вести пошук можливостей для розширення 
інформаційної підтримки коаліції за рахунок 
можливостей членів своїх організацій та ділових 
партнерів, в тому числі за кордоном. 

Центр соціального партнерства та лобіювання 
Національного університету Києво-Могилянська 
Академія в особі керівника Панцир С.І. зобов’язується 
надавати Коаліції наступну підтримку:

•  консультування та співпраця в питаннях формування 
політики та управління проектами;

•  пошук і залучення ресурсів;

•  підтримка у розробці та участь у реалізації проектів в 
рамках Коаліції;

•  консультативна підтримка у сфері формування 
місцевої економічної політики, впровадження систем 
ефективного управління та управління якістю;

•  участь у розробці моделі послуг, які надаються на 
основі ІТ-системи;

•  інформаційна підтримка для висвітлення результатів 
діяльності Коаліції та її окремих проектів; 

•  сприяння у налагодженні урядових зв’язків та 
міжнародної співпраці. 

Фундація імені князів-благодійників Острозьких 
в особі Голови Ради директорів Краплича Р.Р., 
зобов’язується надавати Коаліції наступну підтримку:

•  адміністрування бухгалтерської та юридичної 
частини роботи краудфаундингової платформи (в т.ч. 
прийом благодійних внесків);

•  пошук і залучення ресурсів;

•  адміністрування проектів Коаліції та окремих 
проектів, які будуть розміщуватись на ІТ-платформі 
Коаліції;

•  інформаційна підтримка для висвітлення результатів 
діяльності Коаліції та її окремих проектів; 

•  консультаційний супровід Коаліції з питань 
фандрейзингу та проектного менеджменту із 
залученням експертів Академії фандрейзингу.

Youth and Entrepreneurship NGO represented by the 
Head of the NGO Mosunov B.O. agrees to render the 
Coalition the following support: 

•  preparation of project applications within Coalition 
activity; 

•  assistance to involve financial and other resources; 

•  administration and management of Coalition projects; 

•  participation in advocacy campaigns at local and 
national levels; 

•  media coverage and promotion of Coalition projects and 
activity. 

Vinnytsia Oblast Organization “The Association of 
Entrepreneurs Wall” NGO represented by the Head of 
the NGO Pechalin O.V. agrees to render the Coalition the 
following support: 

•  managing projects on technical implementation of 
developed instruments and services; 

•  administration of works to create and promote network 
IT system; 

•  overall management of crowdfunding platform; 

•  piloting models and instruments to develop business in 
communities; 

•  exploring opportunities to expand information support 
of the Coalition by mobilizing resources of its members’ 
organizations and business partners, including abroad.

The Center for Social Lobbying and Partnership of 
the National University of “Kyiv-Mohyla Academy” 
represented by the Head Pantsyr S.I. agrees to render the 
Coalition the following support: 

•  consulting and cooperation to formulate policies and 
project management; 

•  searching and involving resources; 

•  support to develop Coalition projects and participation 
in their implementation; 

•  consulting support to formulate local economic policies, 
to introduce systems of effective management and 
quality control; 

•  participation in developing the model of services to be 
delivered on the basis of IT system; 

•  information support to highlight results of Coalition 
activity and its projects; 

•  contribution to launching effective government relations 
and international cooperation. 

The Foundation named after Princes-Philanthropists 
Ostrozki represented by the Head of the Board of 
Directors Kraplych R.R. agrees to render the Coalition the 
following support:

•  administering the accounting and legal components 
of the work of the crowdfunding platform (including 
acceptance of charity contributions);

•  searching and involving resources; 

•  administering Coalition projects and projects to be 
placed on Coalition’s IT platform; 

•  information support to highlight results of Coalition 
activity and its projects; 

•  consulting services to the Coalition about fundraising 
and project management, with participation of experts of 
the Academy of Fundraising. 



Kharkiv Regional public organization “The Association 
of Private Employers» represented by the President of 
the NGO Chumak O.V. agrees to render the Coalition the 
following support: 

•  assistance in the development and implementation of 
Coalition projects;

•  consulting on programs of local economic development 
and their implementation;

•  contributing towards launching effective governmental 
relations, relations with local self-government and 
international cooperation; 

•  piloting instruments and models to develop business in 
communities; 

•  participation in developing and introducing programs of 
business training and projects of MSMB development 
(including business incubators);

•  administration and direct implementation of projects or 
initiatives within the Coalition; 

•  searching and involving resources; 

•  administering Coalition projects and projects to be 
placed on Coalition’s IT platform;

•  information support to highlight results of Coalition 
activities and its projects. 

ХОГО «Асоціація приватних роботодавців» в особі 
президента  ГО Чумака О.В. зобов’язується надавати 
Коаліції наступну підтримку: 

•  підтримка у розробці та участь у реалізації проектів у 
рамках Коаліції;        

•  консультативна підтримка у сфері розробки програм 
місцевого економічного розвитку та їх імплементації;    

•  сприяння у налагодженні урядових зв’язків, 
зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
міжнародної співпраці;

•  пілотування моделей та інструментів розвитку 
бізнесу в громадах;

•  участь у розробці та впровадженні програм бізнес-
навчання та проектів розвитку ММСБ (в т.ч. бізнес-
інкубаторів);        

•  адміністрування та безпосереднє виконання окремих 
проектів чи ініціатив у рамках Коаліції;        

•  пошук і залучення ресурсів;      

•  адміністрування проектів Коаліції та окремих 
проектів, які будуть розміщуватись на ІТ-платформі 
Коаліції;

•  інформаційна підтримка для висвітлення результатів 
діяльності Коаліції та її окремих проектів.

4. НОВІ ЧЛЕНИ КОАЛІЦІЇ  
Коаліція є відкритою до приєднання нових юридичних 
та в деяких випадках фізичних осіб, які:

•  визнають місію та інші положення, викладені в цьому 
Меморандумі;

•  мають досвід у сфері місцевого економічного 
розвитку та розвитку підприємництва;

•  володіють достатньою організаційною спроможністю 
для реалізації спільних проектів;

•  володіють позитивною діловою репутацією;

•  бажають приєднатися до реалізації проектів та 
інших заходів, які здійснюються на виконання цього 
Меморандуму. 

Для приєднання до Коаліції потрібно:

•  підписати Меморандум шляхом надання офіційного 
листа, в якому новий член Коаліції погоджується 
сприяти виконанню місій та цілей, що викладені в 
цьому Меморандумі; вказує напрямки та завдання, 
які готовий взяти до виконання; описує свій досвід та 
спроможність у реалізації ініціатив з розвитку ММСБ.

•  отримати схвалення від більш як половини членів 
Коаліції (в т.ч. відсутність блокування зі сторони будь-
якого із ініціаторів Коаліції).

•  пройти 6-місячний випробувальний термін членства, 
під час якого члени Коаліції оцінюють вклад та 
спроможність нового члена в реалізації місії та цілей 
Коаліції.

Детальна процедура прийняття і виключення членів 
Коаліції керується Положенням «Про членство в 
Коаліції».

4. NEW COALITION MEMBERS
The Coalition is open for new legal entities and, in certain 
cases, physical persons. Candidates for membership 
should: 

•  support the Mission and other norms stipulated in this 
Memorandum; 

•  possess an experience in local community economic 
development and development of entrepreneurship; 

•  possess sufficient organizational capacity to implement 
joint projects; 

•  possess positive business reputation; 

•  wish to join projects and other activities implemented 
under this Memorandum.

In order to become member of the Coalition, it is 
necessary to: 

•  sign the Memorandum by sending the official letter. 
The candidate should state his \ her consent to fulfill 
the Mission and goals stipulated in the Memorandum; 
indicate spheres and tasks he \ she is ready to 
implement; describe his or her experience and capacity 
to realize initiatives for MSMB development; 

•  receive an approval of more than a half of Coalition 
members (including the absence of blocking vote by any 
of Coalition initiators); 

•  undergo probation period of 6 months during which 
Coalition members evaluate the contribution and the 
capacity of new member to fulfil the Mission and goals 
of the Coalition. 

Detailed procedure for adoption and exclusion of 
Coalition members is governed by the Order “About 
membership in the Coalition”. 



5. ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОАЛІЦІЇ

•  Консультації та узгодження порядків денних 
членів Коаліції, взаємна підтримка інституційної 
спроможності членів та синергія зусиль кожного 
для виконання пріоритетних завдань Коаліції та 
реалізації спільних проектів.

•  Адвокація: пропаганда ідей та цінностей розвитку 
підприємництва та місцевого економічного 
розвитку, децентралізації, європейської інтеграції 
та міжнародної співпраці; представництво законних 
інтересів ММСБ.

•  Створення та розвиток мережевої ІТ-системи, 
спрямованої на розвиток підприємницького 
партнерства, кооперації, доступу до сучасних 
консалтингових сервісів, аутсорсингу та 
краудфандингу. 

•  Спільні проекти між усіма та між окремими членами 
Коаліції. 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Даний Меморандум набуває чинності з моменту його 
підписання уповноваженими представниками усіх членів 
та діє протягом 24 місяців з наступною можливістю 
пролонгації. Дія Меморандуму може бути призупинена 
шляхом взаємної згоди Сторін.

Усі зміни та доповнення до даного Меморандуму є його 
невід’ємною частиною за умови письмового оформлення 
та підписання уповноваженими представниками членів 
Коаліції.

У своїй діяльності щодо виконання положень 
Меморандуму члени Коаліції дотримуються 
законодавства України.    

Меморандум є підставою для створення плану дій, яким 
Сторони будуть керуватися для виконання цілей та 
завдань цього Меморандуму.

Сторони визнають і підтверджують, що дбатимуть 
про забезпечення прав та інтересів вигодонабувачів 
Проектів, третіх сторін, з якими укладено контракти чи 
угоди на виконання завдань Меморандуму, Проекту та 
Програми, докладатимуть зусиль для спільної діяльності 
задля досягнення встановленої вказаними документами 
мети.

На основі письмової домовленості між Сторонами до 
Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення, 
які складатимуть невід’ємну частину Меморандуму. Для 
виконання Меморандуму Сторони можуть укладати 
додаткові угоди, що спрямовані на виконання завдань, 
наведених вище.

Для вирішення адміністративних питань, пов’язаних із 
забезпеченням спільної діяльності членів Коаліції можуть 
залучатись фінансові ресурси у формі членських та 
благодійних внесків, пожертв та інших платежів, що не 
заборонені законодавством України.

При виникненні питань або спорів між Сторонами 
щодо умов цього Меморандуму або заходів, які 
впроваджуються у його рамках, Сторони погоджуються 
докласти всіх можливих зусиль для того, щоб вирішити 
такі питання або спори шляхом переговорів,  проведення 
зустрічей та обміну листами.

На посвідчення цього Сторони, кожна з яких діє через 
належно уповноважених представників, уклали та 
підписали цей Меморандум.

5. MAIN FORMS OF COALITION 
ACTIVITY 

•  Consultations and negotiations over Coalition members’ 
agendas; mutual support and development of members’ 
institutional capacity; synergy of efforts of each Coalition 
member to fulfill priority Coalition tasks and implement 
joint projects. 

•  Advocacy: advocating ideas and values of the 
entrepreneurship and local economic development; 
decentralization; European integration and international 
cooperation; representation of the legitimate interests of 
MSMB.

•  Creation and development of the IT network system 
aimed at developing entrepreneurial partnership, 
cooperation, access to modern consulting services, 
outsourcing and crowdfunding. 

•  Joint projects by all or some of Coalition members. 

6.FINAL CLAUSES
This Memorandum is enacted after signing by authorized 
representatives of all members and is valid for 24 months 
with the possibility of prolongation. 

All changes and addendums to this Memorandum form its 
integral part if they are formulated and signed in writing by 
authorized representatives of Coalition members. 

Coalition members abide by the Ukrainian legislation when 
they conduct an activity to fulfill the Memorandum.

Memorandum is the basis for creating the action plan which 
the Parties will follow in order to fulfill the goal and tasks of 
this Memorandum. 

The Parties recognize and confirm that they will care about 
rights and interests of beneficiaries of projects, third parties 
with which contracts or agreements will be concluded 
in order to fulfill tasks of the Memorandum, projects and 
programs; they will strive for joint activity to attain the goal 
stipulated in above mentioned documents. 

Changes and addendums can be introduced to the 
Memorandum on the basis of the written agreement between 
Parties. They will be an integral part of the Memorandum. In 
order to fulfill the Memorandum, the Parties may conclude 
additional agreements aimed at fulfilling above mentioned 
tasks. 

In order to solve administrative issues related to the joint 
activity of Coalition members, financial resources in the 
form of membership fees and charity contributions and 
other payments allowed by the Ukrainian legislation can be 
attracted. 

In case of disputes between Parties about conditions of this 
Memorandum or actions taken within it, the Parties agree to 
undertake any possible efforts, in order to solve disputes or 
problems by negotiations, meetings or exchange of letters.  

As the witness hereto, the Parties represented by duly 
authorized representatives concluded and signed this 
Memorandum. 



ІНІЦІАТОРИ КОАЛІЦІЇ, ЩО 
ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ

COALITION MEMBERS, SIGNATORIES 
OF THE MEMORANDUM

Громадська організація «Клуб Ділових 
Людей Україна» в особі Голови ГО 

Савуляка М.Р.;

Громадська організація «Молодь та 
підприємництво» в особі керівника ГО 

Мосунова Б.О.;

Громадська організація «Вінницька 
обласна організація «Cпілка підприємців 

«Стіна» в особі Голови правління ГО 
Печаліна О.В.;

Фундація імені князів-благодійників 
Острозьких в особі Голови Ради 

директорів Краплича Р.Р.;

Харківська обласна громадська 
організація «Асоціація приватних 

роботодавців»  в особі президента ГО 
Чумака О.В.;

Центр соціального партнерства та 
лобіювання Національного університету 

Києво-Могилянська Академія в особі 
керівника Панцир С.І.;

Business Community Club Ukraine NGO 
represented by the Head of the NGO 
Savuliak M. R.;

Youth and Entrepreneurship NGO 
represented by the Head of the NGO 
Mosunov B.O.; 

Vinnytsia Oblast Organization “The 
Association of Entrepreneurs Wall” NGO 
represented by the Head of the NGO 
Pechalin O.V.; 

The Foundation named after Princes-
Philanthropists Ostrozki represented 
by the Head of the Board of Directors 
Kraplych R.R.; 

Kharkiv Regional public organization 
«The Association of Private Employers» 
represented by the President of the NGO 
Chumak O.V.

The Center for Social Lobbying and 
Partnership of the National University of 
“Kyiv-Mohyla Academy” represented by 
the Head Pantsyr S.I. 


