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Національна академія аграрних наук України (далі - НААН) в особі
Президента Гадзала Я.М. та Національна асоціація сільськогосподарських
дорадчих служб України (далі - Н АСД СУ) в особі Президента Корінця Р.Я.
(далі - Сторони), беручи до уваги зростаючу роль знань та інформації у
сучасному аграрному виробництві і визнаючи важливість дієвої співпраці між
Сторонами, уклали цей Меморандум про наступне:
Стаття 1
Сторони в межах своїх статутних завдань та в порядку, визначеному
чинним законодавством, здійснюють довгострокову співпрацю з питань
розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні.
Стаття 2
Сторони визначають такі основні напрями співпраці:
2.1. Поширення, популяризація досягнень вітчизняної аграрної науки та
їхнє впровадження у суспільну практику через систему сільськогосподарського
дорадництва.
2.2. Становлення та розвиток національної системи дорадництва на
основі кращих світових практик. Спільне вирішення питань щодо організації
Національного
центру сільськогосподарського дорадництва, обласних
сільськогосподарських дорадчих служб та їх
районних структурних
підрозділів.
2.3. Визначення
пріоритетних
напрямів,
координація
наукових
досліджень з питань, що стосуються інноваційного розвитку агропромислового
комплексу України та соціально-економічного розвитку сільської місцевості.
2.4. Залучення членами Н А С Д С У науковців та науково-дослідних
установ Н ААН д о участі в наданні соціально спрямованих та комерційних
дорадчих послуг.
2.5. Забезпечення доступу членів Н А С Д С У до мереж інформаційного
забезпечення та баз даних науково-дослідних установ НААН.
2.6. Сприяння
дорадників.
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2.7. Формування державної політики та правового поля, сприятливих для
розвитку аграрної науки, інноваційної діяльності та сільськогосподарського
дорадництва.
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Стаття З
Таке співробітництво буде здійснюватися, зокрема, за рахунок:
3.1. Обміну інформацією.
3.2. Розповсюдження професійної інформації;
3.3. Організації та проведення публічних заходів - Круглих столів,
семінарів, конференцій, нарад, Днів поля, демонстраційних показів тощо.
3.4. Проведення спільних досліджень.
3.5. Навчання, консультування.
3.6. Утворення спільних робочих груп, дорадчих органів.
3.7. Взаємного залучення до роботи у власних робочих органах.
3.8. Підготовки проектів законодавчих та нормативно-правових актів,
заходів державної політики та їх публічного просування.
3.9. Підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.
3.10. Налагодження та підтримки зв’язків з громадськістю.
Цей М еморандум не виключає будь-яких інших видів співпраці, що
можуть бути узгоджені Сторонами і затверджені відповідними уповноваженими
особами.
Стаття 4
Витрати, щ о виникають під час реалізації цього Меморандуму,
компенсуватимуться Сторонами згідно домовленостей та у відповідності із
чинним законодавством України.
. Стаття 5
Зміни та доповнення до цього М еморандуму вносяться за згодою Сторін
та оформлюються протоколами, які становлять його невід’ємну частину.
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Стаття 6
Цей М еморандум набирає чинності з дати підписання Сторонами і
залишається в силі протягом п'яти років та автоматично продовжуватиметься
на наступні п’ятирічні періоди. Будь-яка Сторона може припинити дію цього
Меморандуму в будь-який час, направивши іншій Стороні не пізніше ніжза три
місяці письмове повідомлення про свої наміри.
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