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МЕМОРАНДУМ  
про співпрацю між  

громадською організацією «Українська 
Асоціація фізичної терапії» та молодіжною 

громадською організацією «Студентська 
асоціація фізичних терапевтів» 

 

MEMORANDUM  
about cooperation between 

non-governmental organization «Ukrainian 
Association of Physical Therapy» and youth 

public organization «Ukrainian Student 
association of Physical Therapists» 

м. Львів, Україна 
Дата підписання:      04 грудня        2022 р.  
Дата набуття чинності:    04 грудня 2022р. 
 

Place: Lviv, Ukraine 
Date:      December, 4                      2022 
Effective date:  December, 4           2022 

Громадська організація «Українська 
Асоціація фізичної терапії» (далі Сторона 
1) та Молодіжна громадська організація 
«Студентська асоціація фізичних 
терапевтів» (далі Сторона 2), разом 
іменовані – «Сторони»: 
• виходячи із зацікавленості у розвитку 

партнерських стосунків і співпраці 
між  Сторонами у напрямку 
формування та розвитку освіти для 
майбутніх фізичних терапевтів в 
Україні, 

• усвідомлюючи, що таке двостороннє 
співробітництво буде сприяти 
розвитку осіб, що навчаються на 
здобуття професії фізичного терапевта, 

• прагнучи до взаємної підтримки усіх 
спільних намірів, спрямованих на 
закріплення двосторонніх зв’язків  у 
розвитку професії фізичного 
терапевта, 

 
домовились про наступне: 

 

Non-governmental organization 
«Ukrainian Association of Physical 
Therapy» (hereinafter Party 1) and Youth 
public organization «Ukrainian Student 
association of Physical Therapists» 
(hereinafter Party 2) collectively referred to as 
«Parties»: 
• based on the interest in the development of 

partnership relations and cooperation 
between the Parties in the direction of the 
formation and development of education 
for future physical therapists in Ukraine, 

• realizing that such a bilateral cooperation 
will contribute to stimulating the 
development of individuals studying for 
profession of the physical therapist, 

• striving for mutual support of all common 
intentions aimed at strengthening bilateral 
ties in the development of the profession 
physical therapist, 
 
 
have agreed on following: 

Стаття 1. Мета Меморандуму Article 1. Purpose of the Memorandum 

1.1 Метою Меморандуму є організація та 
розширення співпраці між 
Сторонами в напрямку покращення, 
розвитку та удосконалення освітнього 
процесу для професії фізичний 
терапевт в Україні. 

 

1.1 The purpose of the Memorandum is the 
organization and expansion of the 
cooperation between the Parties in the 
direction of improvement, development, 
and enhancement of the educational 
process for the physical therapist 
profession in Ukraine. 

Стаття 2. Загальні положення Article 2. General terms 

2.1 Більше ніж половина членів Сторони 
2 мають бути особами, що навчаються 
на здобуття професії фізичного 
терапевта; 

2.1 The majority of members of the of Party 
2 must be individuals studying for the 
profession of physical therapist; 

2.2 The individuals holding positions on the 
governing body of the Party 2, must be 
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2.2 Особи, які обіймають керівні посади 
або є у керівних органах Сторони 2, 
мають бути фізичними 
терапевтами/фахівцями з фізичної 
реабілітації або особами, що 
навчаються на здобуття професії 
фізичного терапевта; 

2.3 Членство в Стороні 2 повинно бути 
відкритим для усіх людей, які 
навчаються або мають право на 
здобуття професії фізичного 
терапевта; 

2.4 Сторона 2 повинна вимагати від своїх 
членів дотримуватись принципів, що 
викладені у Етичному кодексі та 
професійній поведінці фізичного 
терапевта в Україні затвердженого 
Стороною 1; 

2.5 Сторона 2 погоджується надавати 
Стороні 1 будь-які докази, які 
дозволять перевірити склад 
Правління або інший регулюючий чи 
уповноважений орган Сторони 2 
відповідно до умов цього 
Меморандуму; 

2.6 Сторони за взаємною згодою в 
рамках узгоджених напрямів окремо 
або разом можуть співпрацювати з 
установами, фахівцями, громадою та 
різними організаціями незалежно від 
форм власності; 

2.7 Сторони забезпечують одна одній 
всебічну та взаємну підтримку для 
розвитку співпраці Сторін згідно з 
положеннями цього Меморандуму. 

qualified physical therapists/specialists in 
physical therapy or individuals studying 
for the profession of physical therapist; 

2.3 Membership of the Party 2 must be open 
to all people who are eligible for pursuing  
the profession of physical therapist; 

2.4 The Party 2 must require its members to 
comply with a Code of Ethics and 
Professional Conduct physical therapists 
in Ukraine approved by Party 1; 

2.5 Party 2 agrees to provide Party 1 with 
any evidence that will allow verification 
of the composition of the Board or other 
regulatory or governing body of Party 2 
in accordance with the terms of this 
Memorandum; 

2.6 The Parties, by mutual agreement, within 
the framework of the agreed activity, 
individually or together, can cooperate 
with institutions, specialists, the 
community, and other organizations, 
regardless of the forms of ownership; 

2.7 The Parties provide each other with 
comprehensive and mutual support for the 
development of cooperation between the 
Parties in accordance with the provisions 
of this Memorandum. 

Стаття 3. Сфери співпраці Article 3. Scope of cooperation 

Для виконання цього Меморандуму 
Сторони визначають такі сфери співпраці: 
 
3.1 Залучення до членства осіб, що 

навчаються на здобуття професії 
фізичного терапевта; 

3.2 Формування та ведення Реєстру осіб, 
що навчаються на здобуття професії 
фізичного терапевта; 

3.3 Участь представників, делегатів або 
уповноважених осіб Сторін у звітно-
виборчих заходах та заходах керівних 
органів (Конференції, З’їзди, тощо), 
які проводяться кожною з Сторін;  

For the implementation of this Memorandum, 
the Parties define the following scope of 
cooperation: 
3.1 To engage to membership individuals 

studying for the profession of physical 
therapist; 

3.2 Formation and maintenance of the 
Register individuals studying for the 
profession of physical therapist; 

3.3 Participation of representatives, 
delegates, or authorized persons of the 
Parties in reporting, election, governing 
bodies activities (Conferences, 
Congresses, etc.) held by each of the 
Parties; 
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3.4 Обмін інформацією про актуальний 
стан освіти для професії фізичний 
терапевт; 

3.5 Будь-яка інша взаємно узгоджена між 
Сторонами сфера співпраці. 

3.4 Exchange of information about the 
current situation of education programs 
for the physical therapist profession; 

3.5 Any other mutually agreed scope of 
cooperation between the Parties. 

Стаття 4. Форми співпраці Article 4. Forms of cooperation 

4.1 На визначених умовах Сторін 
проведення заходів та подій, що 
стосуються освітнього процесу для 
професії фізичний терапевт; 

4.2 Проведення інформаційних кампаній 
по залученню молоді до громадської 
діяльності; 

4.3 Розробка, випуск та/або публікація 
наукових, навчальних, методичних, 
інформаційних, довідкових та інших 
матеріалів і видань, що стосуються 
освітнього процесу для професії 
фізичний терапевт; 

4.4 Проведення зустрічей та обговорень 
для вироблення спільних і 
узгоджених позицій з освітніх питань 
для професії фізичний терапевт; 

4.5 Створення, управління та підтримка 
волонтерських ініціатив для 
освітнього простору фізичної терапії; 

4.6 Пошуки ресурсів для підтримки та 
реалізації освітніх, організаційних 
або професійних заходів, які 
проводяться згідно положень цього 
Меморандуму; 

4.7 Створення спільних проектів з 
освітньою, професійною чи 
соціальною спрямованістю; 

4.8 Обмін визначеними ресурсами 
Сторін, які є доступні для членів 
кожної з Сторін; 

4.9 Інші форми співпраці Сторін, що не 
заборонені законодавством України. 

4.1 On the conditions determined by the 
Parties, holding activities and events 
related to the educational process for the 
physical therapist profession; 

4.2 Conducting information campaigns to 
involving young people to public 
activities; 

4.3 Develop, production and/or publication of 
scientific, educational, methodical, 
informational, reference and other 
materials and publications related to the 
educational process for the physical 
therapist profession; 

4.4 Conducting meetings and discussions to 
develop joint and agreed positions on 
educational issues for the physical 
therapist profession; 

4.5 Create, management, and support of 
volunteer initiatives for the educational 
area of physical therapy; 

4.6 Finding resources to support and 
implement educational, organizational or 
professional activities, which are carried 
out in accordance with the provisions of 
this Memorandum; 

4.7 Create of joint projects with educational, 
professional, or social orientation; 

4.8 Exchange of specified resources of the 
Parties, which are available to members 
of each of the Parties; 

4.9 Other forms of cooperation between the 
Parties that are not prohibited by the 
legislation of Ukraine. 

Стаття 5. Права Сторін Article 5. Rights of the Parties 

5.1 Брати участь у діяльності Сторін 
відповідно до Статуту, затверджених 
норм, положень та умов Сторін; 

5.2 Брати участь у розробці політик 
Сторін шляхом подання пропозицій 
Правлінню та на Конференцію/З’їзд; 

5.3 Через делегатів або уповноважених 
осіб відвідувати, представляти 
пропозиції, виступати та голосувати 

5.1 To participate in the activities of the 
Parties by the Charter, approved norms, 
regulations, and conditions of the Parties; 

5.2 To participate in the develop of the 
policies of the Parties by submitting 
proposals to the Board and to the 
Conference/Congress; 

5.3 Through delegates or authorized 
individuals, attend, present proposals, 
speak and vote at the Conference/ 
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на Конференції/З’їзді відповідно 
затверджених положень Сторін;  

5.4 Отримувати адвокацію, захист та 
іншу підтримку від Сторін, для осіб, 
що навчаються на здобуття професії 
фізичного терапевта; 

5.5 Через уповноважених осіб брати 
участь у створенні підгруп або 
відокремлених підрозділів відповідно 
до затверджених положень Сторін; 

5.6 Звертатись по допомогу за ресурсами 
до Сторін; 

5.7 На запит Сторони інформують одна 
одну про події, які раніше були 
угоджені, згідно з положенням цього 
Меморандуму. 

Congress in accordance with the 
approved provisions of the Parties; 

5.4 To receive advocacy, protection, and 
other support from the Parties for 
individuals studying for the profession of 
physical therapist; 

5.5 Through authorized individuals, 
participate in the creation of subgroups or 
separate divisions in accordance with the 
approved provisions of the Parties; 

5.6 To ask for help from resources of the 
Parties; 

5.7 On request, the Parties shall inform each 
other of previously agreed activity in 
accordance with the provisions of this 
Memorandum. 

Стаття 6. Обов’язки Сторін Article 6. Duties of the Parties 

6.1 Члени Сторони 2 визнають і 
обіцяють дотримуватись Статуту, 
положень, рішень та професійних 
норм затверджених Стороною 1; 

6.2 Сторона 1 визнає Сторону 2 як 
єдиний офіційний голос  та 
уповноважує представляти інтереси  
осіб, що навчаються на здобуття 
професії фізичного терапевта в 
Україні на українському та 
міжнародному просторі; 

6.3 Реєстр членів Сторони 2 ведеться 
згідно затвердженого положення про 
членство Сторони 2, який є 
узгоджений з Стороною 1; 

6.4 Сторона 2 веде Реєстр своїх членів та 
надає Стороні 1 інформацію про їх 
кількість; 

6.5 Сторони одна одній надсилають копії 
усіх установчих та регулюючих 
документів, до яких були внесені 
зміни у період не пізніше, ніж 180 
днів з моменту дати прийняття таких 
змін; 

6.6 Сторони протягом 30 днів 
надсилають одна одній інформацію, 
про зміну даних (ПІБ, номер 
телефону, електронна адреса, тощо) 
що відбулись у Правлінні, контактних 
осіб, керівних посадах або керівних 
органах; 

6.7 Сторони постійно комунікуватимуть 
та вчасно надаватимуть одна одній 
інформацію. 

6.1 Members of Party 2 recognize and agree 
to abide by the Charter, regulations, 
decisions, and professional norms 
approved by Party 1; 

6.2 Party 1 recognises the Party 2 as the sole 
authoritative voice and delegate to 
represent the interests for individuals 
studying for the profession of physical 
therapist in Ukraine on the Ukrainian and 
international area; 

6.3 The Register of members of Party 2 is 
maintained in accordance with the 
approved regulations on the membership 
of Party 2, which is agreed with Party 1; 

6.4 Party 2 maintains a Register of its 
members and provides Party 1 with 
information on their number; 

6.5 The Parties shall send each other copies 
of all charter and regulatory documents to 
which changes have been made in a 
period not later than 180 days from the 
date of adoption of such changes; 

6.6 Within 30 days, the Parties send each 
other information about changes in data 
(name, phone number, e-mail address, 
etc.) that occurred in the Board, contact 
persons, management positions, or 
authority bodies; 

6.7 The Parties will constantly communicate 
and provide each other with information 
in a timely. 
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Стаття 7. Захист інформації Article 7. Information protection 

7.1 Сторони домовляються, що умови 
цього Меморандуму не є 
конфіденційними та у разі 
необхідності можуть надаватися 
зацікавленим третім особам; 

7.2 Сторони зобов’язуються не 
розголошувати отриману одна від 
одної конфіденційну інформацію; 

7.3 Інформація, отримана в результаті 
застосування цього Меморандуму, не 
підлягає розголошенню, якщо 
Сторони не домовились про інше; 

7.4 Сторони можуть відмовитися від 
співпраці у межах цього 
Меморандуму, якщо було порушено 
умови про не розголошення 
інформації. 

7.1 The Parties agree that the terms of this 
Memorandum are not confidential and 
may be disclosed to interested third 
parties if necessary; 

7.2 The Parties duties not to share 
confidential information received from 
each other; 

7.3 The information obtained as a result of the 
using of this Memorandum shall not be to 
share, unless the Parties have agreed 
otherwise; 

7.4 The Parties may refuse to cooperate 
within this Memorandum if the conditions 
for non-disclosure of information have 
been violated. 

Стаття 8. Врегулювання суперечок Article 8. Dispute settlement 

8.1 Сторони підпорядковуються законам 
України, Статуту та іншим 
затвердженим нормам та 
положенням, що стосуються спірних 
питань між Сторонами; 

8.2 Суперечки щодо тлумачення, 
застосування положень та реалізації 
цього Меморандуму, вирішуються 
шляхом обговорень і консультацій 
між Сторонами.  

8.1 The Parties obey to the laws of Ukraine, 
the Charter, and other approved norms 
and provisions relating to disputed issues 
between the Parties; 

8.2 Disputes regarding the explanation, 
application of the provisions, and 
implementation of this Memorandum 
shall be resolved through discussion and 
consultations between the Parties. 

Стаття 9. Фінансове забезпечення 
Сторін 

Article 9. Financial support of the Parties 

9.1 Усі фінансові договори, які є 
необхідними для реалізації 
Меморандуму, повинні бути 
укладеними в результаті переговорів; 

9.2 Реалізація та фінансове забезпечення 
окремих проектів і програм в рамках 
цього Меморандуму, 
здійснюватиметься на 
взаємовигідних для Сторін умовах та 
регулюватиметься окремими 
договорами у кожному окремому 
випадку; 

9.3 Кожна з Сторін бере на себе витрати 
згідно укладеного договору, 
пов'язаного з  участю у заходах, 
організованих іншою Стороною, 
щодо співпраці у межах цього 
Меморандуму;  

9.1 All financial agreements, which are 
necessary for the implementation of the 
Memorandum, must be concluded as a 
result of negotiations; 

9.2 The implementation and financial support 
of individual projects and programs 
within the framework of this 
Memorandum will be carried out on 
mutually beneficial terms for the Parties 
and will be regulated by separate 
agreements in each individual case; 

9.3 Each of the Parties undertakes the costs 
by the concluded contract, related to 
participation in events organized by the 
other Party, regarding cooperation within 
the scope of this Memorandum; 

9.4 None of the Parties is financially 
obligated to the other within the 
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9.4 Жодна із Сторін у межах реалізації 
Меморандуму не є фінансово 
зобов’язана перед іншою. 

framework of the implementation of the 
Memorandum. 

10. Термін та порядок реалізації 
Меморандуму 

Article 10. The term and procedure for the 
implementation of the Memorandum 

10.1 Цей Меморандум вступає у дію з 
моменту підписання його 
уповноваженими представниками 
Сторін; 

10.2 Меморандум укладається на термін 
п'ять років. Дія Меморандуму 
автоматично продовжується на 
наступний 5-річний термін, якщо 
жодна зі Сторін не пізніше, ніж за три 
місяці до припинення дії 
Меморандуму письмово не 
повідомить іншу Сторону про свій 
намір припинити його дію; 

10.3 Цей Меморандум не застосовується 
всупереч існуючих угод, 
затверджених норм та положень 
Сторін; 

10.4 У разі припинення дії цього 
Меморандуму заходи, які було 
розпочато на підставі Меморандуму і 
не завершено протягом строку його 
дії, продовжуються і завершуються 
згідно з умовами, що були раніше 
погоджені Сторонами, за винятком 
випадків, коли завершити ці заходи 
неможливо. 

10.1 This Memorandum enters into force 
from the moment of its signing by 
authorized representatives of the 
Parties; 

10.2 The Memorandum is concluded for a 
period of five years. The validity of the 
Memorandum is automatically extended 
for the next 5-year term if none of the 
Parties notifies the other Party in 
writing of its intention to terminate its 
validity no later than three months 
before the termination of the 
Memorandum; 

10.3 This Memorandum does not apply in 
contradiction to existing agreements, 
approved norms, and regulations of the 
Parties; 

10.4 In the event of the termination of this 
Memorandum, activities that were 
initiated on the basis of the 
Memorandum and not completed during 
its term of validity shall continue and be 
completed in accordance to the terms 
previously agreed by the Parties, except 
for the cases where it is impossible to 
complete these activities. 

11. Прикінцеві положення Article 11. Final provisions 

11.1 Меморандум є письмовим 
документом, який укладений в двох 
примірниках українською та 
англійською мовами, що мають 
однакову юридичну силу. Кожна 
Сторона отримує по одному 
примірнику двома мовами; 

11.2 Цей Меморандум може бути змінений 
в письмовій формі за взаємною 
згодою Сторін після попереднього 
обговорення, переговорів або 
консультацій; 

11.3 Будь-яка діяльність в рамках цього 
Меморандуму на території України 
регулюється чинним законодавством 
України. Сторони взаємодіють на 
принципах рівноправності, 
відкритості і добровільності. 

11.1 The Memorandum is a written document, 
which is concluded in two copies in the 
Ukrainian and English languages, which 
have the same legal force. Each Party 
receives one copy in two languages; 

11.2 This Memorandum may be amended in 
writing by mutual consent of the Parties 
after prior discussion, negotiations, or 
consultations; 

11.3 Any activities within the framework of 
this Memorandum on the territory of 
Ukraine are regulated by the current 
legislation of Ukraine. The Parties 
interact on the principles of equality, 
openness, and voluntariness. 
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Вчинено 04 грудня 2022 року у місті Львові 
українською та англійською мовами у двох 
примірниках, кожний примірник на семи 
сторінках. 

Done on December, 4, 2022 in the city of Lviv 
in Ukrainian and English in two copies, each 
copy on seven sheets. 

 
 

Громадська організація 
«Українська Асоціація  
фізичної терапії» 
 
Голова Правління 
Степан Юрійович Кобелєв 
 
________________ 
 

Non-governmental organization 
«Ukrainian Association of Physical 
Therapy» 
 
Chairman of Board 
Stepan Kobelyev 
 
_______________ 

 
Молодіжна громадська організація 
«Студентська асоціація  
фізичних терапевтів» 
 
Голова Правління 
Олег Андрійович Карпов 
 
________________ 
 

 
Youth public organization «Ukrainian 
Student association of Physical Therapists» 
 
 
Chairman of Board 
Oleh Karpov 
 
_______________ 

 


