
iej'ffi YroAa

4po naprlrepcbKy cnlBrlp aIIK)

fligrBepgx{yro.rr csoi nepeKorraHHt y neo6xiAnocri sIvriIIHeHH-f, i po:rurry
cninpo6irrnqrBa y 6ararrox c(pepax, r gyci B3aeMopo:yrvrinnx i nonam.{o KynLryp

o6ox xpain, Cropotll't,{oMoBPlJr[Icb rrpo I acr)mlie:

$1

ocnoeHoro Mero11; qiei Yroara c BcraHoBJreHHrr ra po3Bllror cninpo6irlruqrsa naix

uosiroM OrsoqKlrrvr Pecny6lixu fIonbIIIa ra uicrou HosoeorxHcbK Yxpainu.

$2

Cropouu 6yxyrr po3BlrBarr{ cuinpo6irrnryrro n c(fepax:

1. EesnocepeAHboro o6nairry KoHraKritMI{ Ta ,{ocsiAoM B rary:i Micqesoro

caMoBpsIyBaHHt.

Z. Cnilrsoi po:podrul Ta pead:aqii npoertir 3 BrrKopI{craHHtM $oHgin

enponeficbKoro coro3y, Aepx(aBrroro 6roAxery ra iruunx opranisaqifi i SinancoBl'D(

ycTaHoB.

3. Cninrnoro crpareriqnoro lrJral{yBaHrrt.

4. Cnilrnrx iniqiaflae n ranyai KyJrbrypu, crropry, TyplI3My i 6esneKu, oceiTa i

oxopoxlr t,qoPou'r.

5. OxopoHr{ KynlTypsoi cuaAuIuHV.

6. poseurry cnirnpaui naix ni,4npraenacrBaMr{, crBopeHni cninrsruc noJlbcbKo-

yxpaincrKprx rocfioAaprorcqmr cy6'errie.

?. flonimuegHr.UocTyrrgocri ra mocri coqiansuoi ra exononai'rnoi in$pacrpyKTypH-

g. Cnpurnru cuinnpaqi rvrix HyO (neyprgoBuMlr opranisauixrrau) no odIlAri croponfi

KOp.{OHy.

9. Cnpraxuurr Mepex(eeifi cnieupaqi a raKox( iniqiarraa naicqesux rpoMaA-

10. Opranigaqii o6naiuy uonogi, a raKo)K s iHiltrD( rarry3fi B Mex(ax csoei rcounerenrdi

Cnirrinoi iHirliaraeu ra . gi-rnrrrocri, rKa Mae rra rrleri sa6esneqeHHr[

qpaqeBrramryBanlu{ ra 6oporr6y s 6espo6irrcl'{.



11. O6ruriny goceiAord i cnirrrrroi gixnsnocri B ranysi eronorii, oxopoHr.r

HABKOJIITIHbOTO cepeAoBr,ruIa ra qpr4poAHol cfraArrlHHI{,

exonori.rHoro uoniropr.nrry, rroHoBnIoBaHHt Axepen eireprii, KoMyHarrbHHx

rrocJryr, O6ruiny iufroprraaqiero ra AocsiAold y rcix rany3fx cninnpaqi.

12. flporvroqir perioHis is oco6nranNM BlrKopucrannrM eneKrpoHuoi in$opuaqii.

$3

Croponu 6yayrr rparuyru ,qo roro, uo6 rpoM4grnr,r o6ox perionin HaBrrarrrics

6ararounanoBoMy cuiepo6irnnrlTBy.

$4

Cuirnpaur rvrix CropoHaMI{ 6yxe sgificHlosarr{cr eilnoeiruro Ao saqionanbHoro
3aKoHoAaBcrBa ra rnyrpimsix rpaBun Yxpai'ulr ra Pecuy6nixn flomrqa.

$5

Aana YroAa cKJra,AeHa B ABox npnrraipnuKa)L froJrbcbKoK) ra yxpaincrxoi MoBaMlr,

sr{icr flKr{x Mae o.uHaKoBy ropprAr{q{y c}rJry.

$6

1. ,{ana Yrola )ruraAaerbcr Ha HeBrruHaqesNfi repnain.

2.fIpnnwHeHnfl repnainy gii gauoi Yro4ra ua6npae .rnHuocri rrepe3 rpn rraicxqi uicrs
orpr{Maunf, rrr,IclMoBoro uosiAoMJreuur si.q o${iei i: Cropin.

3. IIpumnHeHHfl lii qiei Yrogu He BIrJrHBae Ha BnKoHaHHs npoerrir i nporparvr,
y3ro.{xeHr.rx y paMrax uiei YroAu.

Yro.ua s qnnnocri 3 MoMeHry ni4nucannr.

$7

Crapocra florrry Oreoqsroro
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UMOWA

O WSPOI,PRACY PARTNERSKIEJ

Potwierdzaj1c przekonanie o koniecznoSci zacieSnienia i roz-tijania przyjacielskich

stosunk6w orcz dqhqc do partnerskiej wsp6lpracy w wielu dziedzinach, w duchu

zrontmienia i poszanowania kultur obydwu narod6w, strony uzgodnily co nastgpuje:

$ 1.

Celem niniejszej umowy jest nawiqzanre partnerskich stosunk6w mtedzy Powiatem

Otwockim w Polsce, a Miastem Nowowobmsk na Ukrainie.

$2.

Strony wspiera6 bEdA partnersk4 wsp6lpraca w zakresie:

1. Bezpo6redniej wymiany kontakt6w i do5wiadpzeftw pracy samorz4dowej.

2. Wsp6lnego opracowywania i wdrahania projektow ptzy wykorzystaniu Srodk6w

Unii Europejskiej, Budzetu Parlstwa i innych organizacji i instytucji finansowych.

3 . Wsp6lne go planowania stategrcznego i przestrzennego.

4. Wsp6lnych inicjatyw w sferach: kultury i sztuki, edukacji i oSwiaty, ochrony

zdrowia, kultury ftzy cznej, sporfu i turystyki, bezpiec zehstw a.

5. Ochrony dziedzicttxra kulturowego.

6. Wspierania wsp6lpracy pomiEdry podmiotami gospodarczymi przy twotzenrr
wsp6lnych pol sko -ukrairlskich podmiot6w go spodarc zy ch.

7. Poprawy dostgpnoSci i jakoSci infrastruktury spolecznej i gospodarczej.

8. Wspierania wsp6lpracy pomigdzy organizacjami pozatzqdowymi (NGO)

dziaLajqcymi po obu stronach granicy.

9. Wspierania wsp6lpracy sieciowej oraz iniqatyw spoleczno Sci lokalnych.

10. Organizacji wymiany mlodziehy, a takze w innych dziedzinach w zakresie

posiadanych kompetencji; wsp6lne dziaNania maj4ce na celu promocjg zatrudnienia i
przeciw dziaLanie b ezrobo ciu.

11. Wymiany doSwiadczeh i wsp6lnych dziatafi w obszarach ekologii, ochrony

Srodowiskai dziedzictwa naturalnego, odnawialnych 2r6del energii, monitorowania



stanu Srodowiska naturalnego, gospodarki komunalnej, estetyki i wygl4du posiadanych

teren6w; wymiany informacji i doSwiadczehwe wszystkich dziedzinach wsp6lpracy.

12. Promocji region6w, ze szczeg6lnymwykorzystaniem informacji elektronicznej.

$3.

Strony de46bEd+ do tego, by obywatele obydwu region6w poznawali sig nawzajem i

aby wsp6 Npr aca byla wiel oplaszczy znow a.

$4.

Wsp6lprac a prowadzona bgdzie zgodnie z ustawodawstwem krajowym i przepisami

wewngtrznymi Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej .

$s.

Niniejsza umowa sporzqdzona zostala w jgzyku polskim i ukrairiskim, ich tre5i ma

jednakow4 moc prawn?.

$6.

1. Umowa jestzawartana czas nieokreSlony.

2. Ronvi qzanie umowy nastgpuje po uptywie trzech miesigcy od dnia ottzymanra

pisemnego wypow iedzenia przezj edn4 ze stron.

3.Rozwi4zanie niniejszej umowy nie wptywa na wykonanie projekt6w i program6w

uzgodnionych w ramach niniejszej umowy.

$7.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Starosta Otwocki

(_) sierpnia2021r.
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