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Стан реалізації міжрегіональних та партнерських угод      Золотоніської територіальної громади_        

за ІІ півріччя 2021 року               (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 рамках співпраці з містом 

Плауен за напрямком 

комунального 

співробітництва проведено 

роботу щодо поглиблення 

співробітництва в реалізації 

проєкту зведення заводу 

переробки твердих 

побутових відходів. У липні 

2021 року організовано 

зустріч керівника ТОВ 

„М&С Світовий проект“ (м. 

Плауен) з міським головою 

та керівником КП „Міський 

водоканал” для 

консультацій та роботи над 

виготовленням   технічного 

завдання для ПКД заводу 

переробки твердих 

побутових відходів. В 



2 

 

результаті проведених 

зустрічей, роботи керівника 

ТОВ „М&С Світовий 

проект” з технічною 

документацією КП 

„Міський водоканал” 

отримано від ТОВ „М&С 

Світовий проект” 

пропозицію з визначеною 

ціною на виготовлення 

техніко-економічного 

обгрунтування заводу по 

перереробці ТПВ.  

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 

Підтримуються дружні 

відносини через засоби 

електронного зв’язку, 

взаємні поїздки по причині 

обмежень у ІІ півріччі 2021 

року не могли бути 

реалізовані 

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 

– 

5 

Лист про наміри співпраці 

 

Угода про співпрацю 

Золотоніська міська 

рада та Міська рада 

міста Явор 

(Дольношльонське 

воєводство, 

15.04.2019 

 

05.10.2021 

Освіта, спорт, культура, 

охорона здоров’я, обмін 

молоддю, проекти 

фінансування з 

Європейського Союзу 

05.10.2021 підписано угоду 

про співпрацю між містом 

Золотоноша та містом Явор, 

в якій зафіксовано 

співробітництво між 



3 

 

Республіка Польща) громадами міст за 

напрямками: навчання та 

освіта; навчання дорослих; 

культура; соціальна 

допомога; молодіжні 

обміни; спорт та туризм; 

охорона навколишнього 

середовища; економічне 

співробітництво. 

6 

Тристороння угода щодо 

співпраці між Гімназією ім. 

С.Д. Скляренка, Міннехаха 

Академією та Фундацією 

Шепердз 

Гімназія ім. С.Д. 

Скляренка, 

християнська 

Міннехаха Академія 

та Фундація 

Шепердз 

06.2013 Освітня сфера 

У липні-серпні 2021 року 

працював табір спортивного 

відпочинку дітей шкільного 

віку на базі табору 

„Максимум“. В кінці серпня 

2021 року відбулася зустріч 

міського голови із 

заступницею декана 

факультету інклюзивної 

освіти в університеті Bethel 

University (штат Міннесота) 

Кеті Бонавітс та керівником 

програми B.U.I.L.D. для 

студентів з інвалідністю 

(програма сприяє адаптації 

студентів з інвалідністю для 

самостійного життя та 

працевлаштування) Люком 

Бонавітс, в ході якої 

обговорено питання 

проведення майстер-класів і 

тренінгів для освітян, які 

працюють з дітьми з 

інвалідністю. 

7 

Тристороння угода щодо 

співпраці між Золотоніською 

спеціалізованою школою 

Золотоніська 

спеціалізована 

школа 

06.2013 Освітня сфера 

У липні-серпні 2021 року 

працював табір спортивного 

відпочинку дітей шкільного 



4 

 

інформаційних технологій №2, 

Міннехаха Академією та 

Фундацією Шепердз 

інформаційних 

технологій №2, 

християнська 

Міннехаха Академія 

та Фундація 

Шепердз 

віку на базі табору 

„Максимум“. В кінці серпня 

2021 року відбулася зустріч 

міського голови із 

заступницею декана 

факультету інклюзивної 

освіти в університеті Bethel 

University (штат Міннесота) 

Кеті Бонавітс та керівником 

програми B.U.I.L.D. для 

студентів з інвалідністю 

(програма сприяє адаптації 

студентів з інвалідністю для 

самостійного життя та 

працевлаштування) Люком 

Бонавітс, в ході якої 

обговорено питання 

проведення майстер-класів і 

тренінгів для освітян, які 

працюють з дітьми з 

інвалідністю.   

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“, Асоціації 

„Батьки, діти, вчителі“ з 

метою згуртування громади 

міста. Крім того, в 

приміщенні бібліотеки міста 

облаштовано зону 

відпочинку та спілкування 

учнів. Реалізація проекту 

„Золоті орли“ – досягнення 

гендерної рівності через 

спорт, створення клубу 

черлідерства. 

 


