
YroAa

rpo napruepcbKy cnirnparpo

fli,qrnepAxryro'ln csoi nepeKoHaunt y neo6xi,qnosri srvrirlneHnr i posnnmy
cninpo6itwulrBa y 6araruox c$epalr, n .qyci BaeMoposyruinnx i noeam Ao KyJrrTyp
o6ox rcpain, Cropor*r AoMoBHJtracb rrpo Hacrynne:

$1

OcnosHoro Meroro qiei Vro4u c Bcr€rrroBnennff Ta po3Br{ToK cninpo6irnnqrra
uix naicrou Ei.rrropafi Pecrry6nirur flonrutra ra *ricrou Hosonorrncm Yrcpaura.

$2

Croporm 6ygyrr po3Br4Barr{ cniepo6irH}rrrrBo n cQepur:

1. EesnocepeAnboro o6nriny KoHTarcrurMr{ Ta AocsiAond B rarryri ivricqesoro
caMoBprAyBaHHr.

2. Cninrnoi pospo6xu ra peanieaqil npoerrin 3 BrrKopr{craHHrM Qon4in
enponeficbKoro coro3y, AepxaBnoro 6roAxsry ra innrrx oprani:aqifi i ipinmcoBr{x
ycTaHoB.

3 . Cninuroro crparerisuoro rrJrarryBaHHf, .

4. Cninrnror iniqiarnn r ra.ny:i xyirbrypu, cnopry, TypH3My i 6egneKn.

5. OxopoHr.r KyJlbrypuoi cnaAnpn*r.

6. Pornnrry cninnpaqi uix ui;prpneucrB€rMlr, crBopenrri cnhrruur rroJrrcbro-
y4paincrKrD( rocnoAaprorcqm cy6'erdn.

7. flonimueHru Aocrynnocd ra sxocri coqiaxrnoi ra eronoMi.ruoi inQpacrpyrrryplr

8. Cnpnxnnx cnienpaqi uix HyO (neypr4oBuMu opraniraqifr\,rr{) no o6rrsi croponn
KopAorry.

9. Cupraxnnx naepexerifi cnienpaqi a rarox infuIiar,uB raicqeero( rpoMag.

10. Opranigaqii o6rrainy uono4i, a raKox s iHmr.rx rarry3{x B Mex(ax cnoei xowerenqii
Cni.rruroi iniqiarrasu ra 4ixnrnocri, {Ka Mae Ha naed sa6esneqeuHt
npaueBJraturyBaHrur ra 6opom6y s 6espo6imsM.

11. O6naiuy Aocni4orvr i cnimnoi 4ixrrHocti B ranyri eronorii, oxopoHr,r
HABKOJIIIIIIHbOTO cepeAoBr4rrla Ta nprapognoi CIAAIIIHHLI,



eKororiqHoro MoHiToprrHry, rroHoBJrroBaHHrI AXepeJr eHeprir, Koh{yHaJIbHID(

nocJryr. O6rrainy iHQoprraarliero ra AocniAorrr y ncix raJry3fi cninnpaui.

12. ,.{onoMoru perionalr is oco6rr.rBr,rM BnKopncraHr{f,M eneKqponnoi intpoprvraqii.

$3

Cropolm 6y4rrr npanryrlr Ao roro, qo6 rpoMa4rur{ o6ox periordn HaBqalruc{
6araronnarroBor\,ry cninpo6inruqrny.

$4

Cnianpaqx rrrix CropoHaMn 6yae gAificnroearucx siAilosiAHo go naqiontulbHon)
3aKoHoAaBcrBa ra nnppimnix npanun Yrpaihn m Pecny6nirur flonsqa.

$s

flana YroAa cKJraAeHa B ABox nprruiprnrKa)q rroJrbcbKor) ra yrpaincrxoi MoBaMLL

sn{icr {Kr,D( Mae oAHar(oBy rcpnAl{sl{y c}ilry.

$6

l. fiaua Vro,qa yK[aAaerb cfi Ha HeB]rrnarrerrnfi repuin.

Z.TlpununeHur rcprvriny aii aanoi VroAs ua6npae.mnnocri qepes Tpu
MicflIi nicrs orpr.rM€llrur rrucbMoBoro uosiAolvrJreurrf, nia o,ruriei is Cropin.

3. flpunrnennr lii qiei Yroxa He BrrJrmae Ha BI{KoHarrHf, npoerrir i nporparra,

ysroAx(eHrD( y paMKax qiei Yrom.
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UMOWA

O WSPOI,PRACY PARTNERSKIEJ

Potrvierdzajqc przekonanie o koniecznoSci zacie$nienia i rozwijania przyjacielskich
stosunk6w waz dE2ry, do partnerskiej wqp6lpracy w wielu dziedzinach, w duchu
zrozumienia i poszanowania kulan obydwu narod6w, strony uzgodnity co nastgpuje:

$1.

Celem niniejszej umowy jest nawiqzaile partnerskich stosunk6w mied"y Miastem
Bilgoraj w Polsce, a Miastem Nowowot5nisk na Ukrainie.

$2.

Shony wspierad bgde parherskq wspolpracg w zakresie:

1. Bezpo$redniej wymiany kontakt6w i dofwiadczef w pracy samorz4dowej.

2. Wsp6lnego opracowywania i wdraZania projekt6w przy wykorzystaniu Srodk6w
Unii Europejskiej, BudZetu Panstwa i innych organizacji i instytucji finansuj4cych. :'

3. Wspolnego planowania strategiczxrego i przestrzennego.

4. \Msp6lnych inicjatyw w sferach: kultury i sztuki, edukacji i o$wiaty, ochrony
zdtowia, kultury fizy emej, sportu i turysryki, beryieczefistwa.

5. Ochrony dziedzictwa kulttnowego.

6. Wspierania wsp6lpracy pomigdzy podmiotami gospodarcz.ymi, tworzenia
wsp6lnych polsko-ukrainskich podmi ot6w gospodarcqych.

7. Poprawy dostqpno ci i jako$ci infrastnrktury spolecnej i gospodarczej.

8. Wspierania wspolpracy pomigdzy organizacjauri pozarzadowymi dzialaj4cymi po
obu stronach granicy.

9. Wspierania wsp6lpracy sieciowej oraz inicjatyw spolecanoSci lokalnych.

10. Organrzacji wymiany mlodzi"W, a takhe w innych dziedzinach w zakresie
posiadanych kompetencji; wsp6lne dzialania majqce na celu promocjg zatrudnienia
i przeciur dzi alanie bezrob ociu.

11. Wymiany do$wiadczeh i wsp6lnych dzialerrt w obszarach ekologii, ochrony
Srodowiska i dziedzictwa natutalnego, odnawialnych ir6del energii, monitorowania



stanu Srodowiskanaturalnego, gospodarkikomunalnej, estetyki iwygl4duposiadanych
teren6w; wymiany informacji i doSwiadczenwe wszystkich dnedzinach wsp6tpracy.

12. Promocji region6w,ze szczegSlnym wykorzystaniem informacji elektronicznej.

$3.

Strony d4hy(tbedq do tego, by obywatele obydwu region6w poznawali sig nawzajem
i aby wspotpraca byla wieloplaszcrymowa.

$4.

Wsp6lpracaprawadzona bgdzie zgodnie z ustawodawstwem krajowym i przepisami
wewngtrznymi Ukrainy i Rzec4pospolrtej Polskiej.

$s.

Niniejsza umowa sporzqdzona zostala w jezyku polskim i ukrainskim, ich trefd ma
jednakow4 moc prawn?.

$6.

1 . Umowa jest zawarta na cz-ss nieokre5lony.

2. Rozwiqzarie umowy nastgpuje po uptywie fizech miesigcy od dnia ofrzymaria
pisemnego wypowie dzenra przez jednq ze stron.

3. Rozwiryame niniejszej umowy nie wptywa na wykonanie projekt6w i program6w
uzgodnionych w ramach niniejszej umowy.
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