
Меморандум про співробітництво 
між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством 

внутрішніх справ Румунії у сфері підготовки персоналу з надання
домедичної допомоги

Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство внутрішніх 
справ Румунії (далі -  Учасники),

керуючись міжнародними зобов’язаннями та законодавством своїх 
держав у межах своєї компетенції,

ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше 
контактів і зв’язків,

бажаючи зміцнювати і розвивати співробітництво між Учасниками, 
надаючи великого значення розвитку співробітництва у сфері 

підготовки персоналу з надання домедичної допомоги,
беручи до уваги Угоду про співробітництво між Міністерством 

внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Румунії, 
укладену в м. Бухаресті 18 травня 1992 року, 

домовились про таке:

Стаття 1

Учасники заохочуватимуть та сприятимуть співробітництву у сфері 
підготовки персоналу щодо надання домедичної допомоги особам у 
важкому стані на основі рівності та взаємної вигоди відповідно до 
положень міжнародних договорів та національного законодавства держав 
Учасників.

Стаття 2

Учасники домовилися про здійснення співробітництва в таких 
формах, але не обмежуючись ними:

1) обмін інформацією про організацію підготовки персоналу 
Учасників у сфері надання домедичної допомоги;

2) обмін нормативно-правовими актами, навчальними матеріалами та 
іншими матеріалами, у тому числі обмін результатами наукових 
досліджень;

3) обмін делегаціями, проведення спільних наукових та інших 
заходів;

4) участь фахівців Учасників у конгресах, наукових конференціях та 
інших заходах, організованих одним з Учасників;

5) надання методичної допомоги при організації роботи персоналу 
Учасників у сфері надання домедичної допомоги та її стандартизації;

6) допомога у створенні системи підготовки персоналу у сфері
н ад ання лпмрлиинги ппттпл/гг»™
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Стаття З

Для успішного виконання та реалізації положень цього 
Меморандуму Учасники визначають уповноважені підрозділи та 
призначають контактних осіб, відповідальних за організацію взаємодії та 
координацію спільної діяльності.

Учасники самостійно несуть усі витрати, що виникають при 
реалізації всіх заходів у межах цього Меморандуму, якщо в кожному 
конкретному випадку не досягнуто іншої домовленості.

Будь-які спори між Учасниками стосовно тлумачення та/або 
виконання положень цього Меморандуму вирішуються шляхом 
проведення консультацій і переговорів між Учасниками.

1. Юридична відповідальність, що виникає в результаті виконання 
цього Меморандуму, обмежується виключно рівнем Міністерства 
внутрішніх справ України та Міністерства внутрішніх справ Румунії.

2. Міністерство внутрішніх справ України співпрацює з 
Міністерством внутрішніх справ Румунії в межах повноважень, наданих 
Учасникам відповідно до законодавства України та Румунії.

3. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і діє 
протягом невизначеного періоду часу.

4. За взаємною письмовою згодою Учасників цей Меморандум може 
бути змінений або доповнений.

5. Будь-який з Учасників може припинити дію Меморандуму 
шляхом повідомлення іншого Учасника. Припинення дії Меморандуму 
набирає чинності через шість місяців після дати повідомлення.

Учинено в м. Києві 'Іі' С і  2021 року та в м. Бухаресті
М №  2020 року у двох примірниках, кожний українською,

румунською та англійською мовами, причому всі тексти є однаково 
автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні текст англійською мовою 
матиме переважну силу.

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

За Міністерство 
внутрішніх справ Н11ни


