
Додаток  

 

Стан реалізації міжрегіональних та партнерських угод         міста Золотоноша         за I півріччя 2019 рік 
                                                        (назва міста, району) 

 

№ Назва угоди Сторони 

підписання 

Дата 

підписання 

Напрямки/сфери 

міжрегіональної 

співпраці 

Результати реалізації 

міжрегіональних угод 

за звітній період 

1 

Меморандум-угода щодо 

співпраці між німецьким містом 

Штольберг та українським 

містом Золотоноша 

Міська рада міста 

Штольберг (район 

Ерцгебірге, земля 

Саксонія, ФРН) та 

Золотоніська міська 

рада  

08.2017 

економіка, освіта, 

культура, туризм та 

захист навколишнього 

середовища. 

– 

2 

Меморандум-угода щодо 

співпраці між німецьким містом 

Плауен та українським містом 

Золотоноша 

Міська рада міста 

Плауен (район 

Фогтланд, земля 

Саксонія, ФРН) та 

Золотоніська міська 

рада 

в процесі 

реалізації 

Співпраця в комунальній 

сфері, галузі охорони 

навколишнього 

середовища, поводження 

з твердими побутовими 

відходами та 

побутовими і 

промисловими стічними 

водами 

В травні 2019 року 

відбулася розширена нарада 

за участю професора 

доктора Бернда Мертнера з 

міста Плауен щодо питань 

переробки наявнх та 

майбутніх обсягів твердих 

побутових відходів. В червні 

2019 року реалізовано 

поїздку в м. Алітус (Литва) з 

метою ознайомлення з 

роботою та особливостями 

заводу поводження з 

відходами району Алітус 

(ARATC), технологічним 

супроводом якого 

займається підприємство з 

міста Плауен  

3 

Договір про співпрацю між 

містами Лученець і Золотоноша 

від 17.05.2007 

Міська рада міста 

Лученець 

(Словаччина) та 

17.05.2007 Культурні обміни, освіта 

Планується поїздка 

художнього колективу 

„Лебідка“ та представників 



2 

 

міська рада міста 

Золотоноша 

депутатського корпусу на 

свято Дні міста Лученець. 

Також буде запрошено 

представників міста 

Лученець на святкування 

Фестивалю Чорнобривців 

4 
Меморандум про 

співробітництво (партнерство) 

представник 

„Макроо Солушинс 

С.Л.“ Франсіско 

Гонзалес Морал та 

Золотоніською 

міською радою 

25.04.2017 

Консультації та 

допомога по реалізації 

промислового проекту 

встановлення сонячних 

батерей на земельній 

ділянці по вул. Обухова 

65, м. Золотоноша. 

Співпраця в будівництві 

індустріального парку та 

пошуку для нього 

управляючої компанії 

В І півріччі 2019 року 

реалізовано 2 зустрічі з 

представниками „Макроо 

Солушинс С.Л.“ 

5 Лист про наміри співпраці 

Золотоніська міська 

рада та Міська рада 

міста Явор 

(Дольношльонське 

воєводство, 

Республіка Польща) 

15.04.2019 

Освіта, спорт, культура, 

охорона здоров’я, обмін 

молоддю, проекти 

фінансування з 

Європейського Союзу 

В квітні 2019 року відбувся 

візит представників міста 

Явор (мер міста, заступника 

голови ради міста, директор 

лікарні, інспектора з питань 

коштів ЄС в мерії міста 

Явор, представника 

роботодавців міста Явор, 

начальника відділу промоції 

міста та міжнародного 

співробітництва), які 

ознайомилися з 

виробничими 

підприємствами, 

інфраструктурою міста та 

його особливостями, 

обговорено напрямки 

можливої співпраці 

6 Тристороння угода щодо Гімназія ім. С.Д. 06.2013 Освітня сфера Організація табору 



3 

 

співпраці між Гімназією ім. 

С.Д. Скляренка, Міннехаха 

Академією та Фундацією 

Шепердз 

Скляренка, 

християнська 

Міннехаха Академія 

та Фундація 

Шепердз 

англійської мови для дітей 

шкільного віку 1-4 класів на 

базі загальноосвітніх шкіл із 

залученням носіїв мови 

7 

Тристороння угода щодо 

співпраці між Золотоніською 

спеціалізованою школою 

інформаційних технологій №2, 

Міннехаха Академією та 

Фундацією Шепердз 

Золотоніська 

спеціалізована 

школа 

інформаційних 

технологій №2, 

християнська 

Міннехаха Академія 

та Фундація 

Шепердз 

06.2013 Освітня сфера 

Організація табору 

англійської мови для дітей 

шкільного віку 1-4 класів на 

базі загальноосвітніх шкіл із 

залученням носіїв мови 

8 

Договір щодо співпраці між 

Золотоніською міською радою 

та представництвом урядової 

організації „Корпус миру“ 

Золотоніська міська 

рада та 

представництво 

урядової організації 

„Kорпус миру“, 

США 

06.2019 Соціальна сфера 

Реалізація проектів 

„Молодіжний клуб 

журналістики“, „Повага в 

дії“ з метою формпування 

гендерної рівності в молоді 

 


