Додаток
Стан реалізації міжрегіональних та партнерських угод

міста Золотоноша

за ІI півріччя 2019 року

(назва міста, району)

№

1

2

Назва угоди

Сторони
підписання

Міська рада міста
Меморандум-угода щодо
Штольберг (район
співпраці між німецьким містом Ерцгебірге, земля
Штольберг та українським
Саксонія, ФРН) та
містом Золотоноша
Золотоніська міська
рада

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

Дата
підписання

08.2017

в процесі
реалізації

Напрямки/сфери
міжрегіональної
співпраці
економіка, освіта,
культура, туризм та
захист навколишнього
середовища.

Співпраця в комунальній
сфері, галузі охорони
навколишнього
середовища, поводження
з твердими побутовими
відходами та
побутовими і
промисловими стічними
водами

Результати реалізації
міжрегіональних угод
за звітній період

–

Вересень 2019 – в рамках
співробітництва місто
Золотоноша отримало
пропозицію від
підприємства міста Плауен
ТОВ „М&С Світовий
проект“ відвідати дане
підприємство та головному
інженеру-технологу очисних
споруд КП „Міський
водоканал“ обмінятися
досвідом в галузі відбору та
аналізу проб стічних вод і
грунтів. В ході даної
поїздки, в якій взяли участь
перший заступник міського
голови, директор КП
„Міський водоканал“,
головний інженер-технолог
КП „Міський водоканал“,
головний спеціаліст

2
управління економіки,
представники міста
Золотоноша мали змогу
ознайомитися зі спектром
послуг, що надаються ТОВ
„М&С Світовий проект“,
роботою очисних споруд
міста Плауен, пройти
практику на базі лабораторії
ТОВ „М&С Світовий
проект“ в місті Бад Мускау,
а також реалізувати зустріч з
директором вищезгаданого
підприємства й міським
головою міста Плауен. В
ході цієї зустрічі було
обговорено перспективи
співпраці, підтверджено
зацікавленість міста Плауен
та міста Золотоноша в
співробітництві в
комунальному напрямку,
наданні можливої підтримки
та обміну досвідом й
напрацюваннями.
Листопад 2019 – зустріч
першого заступника
міського голови з міським
головою міста Плауен під
час четвертої німецькоукраїнської конференції
муніципальних партнерств у
місті Одеса, під час якої
представники обох міст
погодили напрямки
співпраці у комунальному

3

3

Договір про співпрацю між
містами Лученець і Золотоноша
від 17.05.2007

Міська рада міста
Лученець
(Словаччина) та
міська рада міста
Золотоноша

17.05.2007

Культурні обміни, освіта

секторі: будівництво
сміттєпереробного заводу
потужністю 35000 т/рік та
реконструкцію очисних
споруд КП „Міський
водоканал“. Міський голова
міста Плауен задекларував
подачу заявки на
фінансування зазначених
напрямків, яка в разі
погодження, може
становити 50000 євро.
Виконавчим комітетом
Золотоніської міської ради
сформовано цілі
співробітництва у
комунальній сфері, які
ставить перед собою місто
Золотоноша, та направлено
міському голові міста
Плауен для подачі заявки на
отримання субвенції у 2020
році.
Серпень 2019 – депутати
Золотоніської міської ради
відвідали місто Лученець
(Словаччина), з яким місто
Золотоноша має підписаний
меморандум про
співробітництво.
Представники взяли участь
у святкуванні Днів міста
Лученець та переговорах
щодо подальшої співпраці в
гуманітарній та культурній
сфері.

4

4

Меморандум про
співробітництво (партнерство)

5

Лист про наміри співпраці

6

Тристороння угода щодо
співпраці між Гімназією ім.
С.Д. Скляренка, Міннехаха
Академією та Фундацією
Шепердз

7

Тристороння угода щодо
співпраці між Золотоніською
спеціалізованою школою
інформаційних технологій №2,
Міннехаха Академією та
Фундацією Шепердз

8

Договір щодо співпраці між

представник
„Макроо Солушинс
С.Л.“ Франсіско
Гонзалес Морал та
Золотоніською
міською радою

Золотоніська міська
рада та Міська рада
міста Явор
(Дольношльонське
воєводство,
Республіка Польща)
Гімназія ім. С.Д.
Скляренка,
християнська
Міннехаха Академія
та Фундація
Шепердз
Золотоніська
спеціалізована
школа
інформаційних
технологій №2,
християнська
Міннехаха Академія
та Фундація
Шепердз
Золотоніська міська

25.04.2017

15.04.2019

06.2013

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
Освіта, спорт, культура,
охорона здоров’я, обмін
молоддю, проекти
фінансування з
Європейського Союзу

Освітня сфера

–

Серпень 2019 – візит
делегації з міста Золотоноша
у місто Явор на Свято Хліба
і Пряника, під час якого
була представлена
продукція місцевих
виробників та обговорено
план заходів
співробітництва.
Липень, серпень 2019 –
Організація спортивного
відпочинку на базі табору
„Максимум“ та обмін
досвідом фахівців освітньої
галузі

06.2013

Освітня сфера

Липень, серпень 2019 –
організація спортивного
відпочинку на базі табору
Максимум та обмін
досвідом фахівців освітньої
галузі

06.2019

Соціальна сфера

Реалізація проектів

5
Золотоніською міською радою
та представництвом урядової
організації „Корпус миру“

рада та
представництво
урядової організації
„Kорпус миру“,
США

„Молодіжний клуб
журналістики“, „Повага в
дії“ з метою формування
гендерної рівності в молоді.
Крім того, в 2019 році було
створено Молодіжний
простір за сприяння
громадської організації
„Будуємо Україну разом“.

