
Угода
про співробітництво Міжнародної федерації ділових жінок «Либідь» та 

Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва

м. Києва 24 травня 2017 року

Міжнародна федерація ділових жінок «Либідь», надалі «Федерація», що 
діє на підставі Статуту Федерації в особі президента Супліної Тамари Петрівни, 
та Публічна бібліотека імені лесі Українки для дорослих міста Києва, що діє на 
підставі Положення в особі директора Романюк Ольги Іванівни, уклали цю угоду 
про наступне:

Предмет угоди

Предметом цієї угоди є реалізація таких благодійних проектів та акцій, як 
«Адаптація жінок в умовах нової економічної ситуації в Україні», «Активізація 
власного потенціалу громадян України», «Участь молоді в демократично- 
економічному реформуванні України», Міжнародний фестиваль «Що може 
жінка?», «Єдиний бібліотечно-інформаційний простір -  на службу киянам» та 
інші спільні заходи Бібліотеки та Федерації.

Метою спільної роботи є вирішення проблеми забезпечення 
конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, необхідної для 
освіти, кар’єрного розвитку, розвитку екологічної та політичної культури, 
формування здорового способу життя, стимулювання соціальної активності.

Зобов’язання сторін

- Федерація та Бібліотека (надалі -  «Сторони») співпрацюють з метою 
забезпечення інформаційної, організаційної, методичної та фінансової 
підтримки реалізації благодійних проектів та акцій в рамках статутної діяльності 
сторін з дотриманням норм чинного законодавства України.

- Сторони співпрацюють з метою організації заходів, спрямованих на 
поширення фахових знань, що стосуються підвищення громадської свідомості та 
ділової активності громадян, духовності та моральності населення, висвітлення 
актуальних проблем, вирішення питань, що стоять перед суспільством по 
розбудові незалежної демократичної держави.

- Кожна зі сторін робить все необхідне для поширення інформації про 
спільну діяльність та діяльність іншої сторони, а також сприяє формуванню 
позитивного іміджу іншої сторони в суспільстві, у населення України та 
міжнародної громадськості.

- Сторони зобов’язуються проводити спільні консультації щодо діяльності 
згідно угоди.

- Спільно розробляти проекти програм заходів та погоджувати їх з 
соціальними партнерами.

- Залучати представників засобів масової інформації до участі в заходах та 
розміщувати інформацію в пресі, по радіо та телебаченні.



- Протягом періоду дії Угоди сторони надаватимуть одна одній підтримку 
та допомогу у вирішенні будь-яких питань, що виникатимуть в процесі співпраці 
по виконанню намірів, передбачених цією Угодою.

Бібліотека забезпечує умови для організації та проведення заходів, 
надаючи приміщення, доступ до фондів інформаційних ресурсів.

Ця угода укладена на невизначений термін і діє до моменту, доки Сторони 
будуть зацікавлені у продовженні співробітництва.

Угода може бути розірвана за згодою Сторін, або на вимогу однієї зі 
Сторін.

Про день припинення дії Угоди Сторона-ініціатор повинна попередити 
іншу Сторону письмово за один місяць.

Строки дії Угоди

Юридичні адреси та підписи сторін

Міжнародна Федерація ділових жінок 
«Либідь»
м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, кв. 112

Публічна бібліотека імені 
Лесі Українки для дорослих 
м. Києва

тел.: 228-82-89
e-mail: lybid.ukr@gmail.com

04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 
83/85, тел.: 484-00-66
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