
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 11.12.2019 № 48-199/VII 

м. Золотоноша  

 

Про надання дозволу міському голові на укладення Угоди про співробітництво 

і партнерство між містом Золотоноша Черкаської області та містом Переяслав 

Київської області  

 

Розглянувши звернення міського голови міста Переяслав Київської області 

(04.12.2019 № 2297), з метою співробітництва громади м. Золотоноша з 

громадою міста Переяслав Київської області з реалізації спільних проектів у 

різних сферах діяльності, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України „Про 

співробітництво територіальних громад”, керуючись п. 331 ч. 1 ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл міському голові Войцехівському В.О. на укладення 

Угоди про співробітництво і партнерство між містом Золотоноша та містом 

Переяслав Київської області у сфері реалізації спільних проектів. 

2. Затвердити Угоду про співробітництво і партнерство між містом 

Золотоноша та містом Переяслав Київської області (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну мандатну комісію, з питань депутатської діяльності, етики та питань 

щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян (Федорець В.В.). 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 11.12.2019 № 48-199/VII 

 

Угода 

про співробітництво і партнерство 

між містом Золотоноша Черкаської області 

і містом Переяслав Київської області 

 

 

Місто Золотоноша Черкаської області і місто Переяслав Київської області 

(далі «Сторони»), виходячи з необхідності встановлення тісних взаємовигідних 

економічних і господарських зв'язків, і подальшого багатобічного розвитку 

ділового, культурного, науково-технічного співробітництва, керуючись 

принципами рівноправності та взаємної вигоди, домовились про наведене 

нижче: 

 

1. Предмет Угоди 

 

1.1. Предметом цієї Угоди є встановлення партнерських відносин та 

взаємовигідного співробітництва між Сторонами, спрямованих на створення 

сприятливих умов для розвитку соціально-економічної, науково-технічної, 

туристичної та культурної галузей. 

1.2. Взаємодія та співробітництво Сторін відбуватиметься шляхом 

використання наявних у Сторін можливостей і ресурсів. 

 

2. Реалізація Угоди 

 

2.1. Сторони розвивають співробітництво у наступних галузях (не 

обмежуючись цим переліком): 

• економіка та торгівля; 

• залучення інвестицій та створення спільних підприємств; 

• наука та освіта; 

• туризм і рекреація; 

• культура та спорт; 

• соціальна  політика. 

2.2. Реалізація співробітництва Сторін за вказаними напрямами 

здійснюватиметься шляхом підтримання регулярних контактів через 

проведення переговорів і обмін досвідом з актуальних питань, які становлять 

взаємний інтерес. 

2.3. У процесі виконання цієї Угоди Сторони прагнутимуть розвивати 

свої взаємовідносини на підставі принципів рівності, захисту інтересів кожної з 

них, виходячи із загальносуспільних інтересів у рамках чинного законодавства 

країн. 
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3. Дія Угоди та порядок вирішення спорів 

3.1. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та укладається 

строком на ___ (____) років з автоматичною пролонгацією на наступні 

п'ятирічні періоди. 

3.2. Дія Угоди може бути припинена за ініціативою однієї із Сторін 

шляхом письмового повідомлення про її наміри другої Сторони за 3 місяці до 

закінчення терміну дії Угоди або за погодженням обох Сторін. 

3.3. Кожна зі Сторін утримується від дій, які заподіюють шкоду іншій 

Стороні. 

3.4. Сторони здійснюють співробітництво в рамках цієї Угоди відповідно 

до законодавства України та в межах компетенції, визначеної законодавством 

України. 

3.5. Правовідносини, що виникають у зв'язку з реалізацією положень цієї 

Угоди, регулюються нормами національного законодавства України. 

3.6. Сторони своєчасно інформують одна одну і проводять взаємні 

консультації з питань, які виникають у ході реалізації цієї Угоди, а також за 

додатковими пропозиціями та ініціативами.  

 

4. Прикінцеві положення 

 

4.1. До цієї Угоди, за взаємною домовленістю між Сторонами, можуть 

вноситися доповнення і зміни відповідно до інтересів і потреб розвитку 

співробітництва і змін діючого законодавства.  

4.2. Укладено у місті ____ (___), у двох примірниках, кожний українською 

мовою і мають однакову силу. 

На посвідчення чого Сторони, що підписалися нижче, належним чином на 

те вповноважені, підписали цю Угоду.  

 

Від міста Золотоноша      Від міста Переяслав 

 

 

посада       посада 

 

ПІБ          ПІБ   

________________________    ____________________ 

  (підпис)       (підпис) 

 

 

 

 

Секретар ради                               Н.О. Сьомак 


