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llilrnepaxyroqn cnoi nepeKoHaHHf, y neo6xi4nocri sN,rirIHeHHr i posnnrry
crirpo6irHlrrlTBa y 6aramox cSepax, n.4yci B3aeMoposyrrainnx i noaam Ao Kynbryp
o6ox rpaiH, Croponn AoMoBranucb rrpo HacrynHe:

OcnosHoro Meroro qiei Yroalr c BcraHoBJreHHr ra po3Brrror cninpo6irtrnqrea
rraix fuinoro Puruanye Pecuy6niru flomrqa ra uictottt HosonorrlHcbK Vrcpainu.

$2

Croponn 6y4yrr po3BI,IBaru cniapo6irnuqrno e cQepax:

l. EesnocepeAHboro o6rvriHy KoHraKTaMr4 Ta AocsiAoNa B ranysi uicqenoro
caMoBprAyBaHH.f,.

2. CnimHoi po:po6xrE Ta peanisaqii upoerria 3 BLtKoprrcraHH.f,M SoH4in
enpoueficbKoro coro3y, Aep)KaBHoro 6roAxery ra iHnrx opraHiaaqift i SinancoBr{x
ycTaHoB.

3. Cnimnoro crpareri.rHoro ra upocropoBoro rrnaHyBaHHf,.

4. Cnimnzx iniqiaruB B ruurysi rynrryplr ra MlrcrerlTBa, ocnirra ra HayKlr, oxopoHl4
e4opon'r, $isuunoi rcynrrypr4 ra cropry, rypr{3My ra 6esneru.

5. OxopoHrr KynbrypHoi crraArrlr{Hra.

6. Poanuxy cninnpaqi rvrix nigupueucrBaMu, crBopeHHi cnimsnx rroJrbcbKo-
yrpaiHcrKrrx rocroAaprorcqnx cy6'exrin.

7. lloninueHHr AocryrrHocri ra grocri coqiamnoi ra eroHoN,ri.rHoi iHSpacrpyKrypr4

8. CnprE-anHr cnianpaqi rraix HyO (neypr4oBrrMrr opraHisaqiarr,rn) no o6uAei cropoHrE

KopAoHy.

9. CnpnnHHs Mepexeeifi cuinupaqi a rarcox iniqiarun N4icr{esrx IpoMaA.

10. Opranisaqii o6rraiHy rraoro4i, a raKox e iHruux ruury3rx B MelKax cnoei rounereHrlii
Cuimnoi iniqiarunu ra Ai.f,mHocri, rKa

$l

rparleBJrarxryBaHnf, ra 6opou6y s 6eepo6irrsNa.
Mae Ha Merl 3aoe3[eqeHHt



1 1. O6rraiHy AocsiAoNa i cuimnoi 4ixmHocri B f€lJry3l eKoJrorll, oxopoHr4
HABKOJI}IIUHbOTO cepeAoBl,Iqa ra npnpoAHol crraArrluHr,r,

ercorori.rHoro uoHiropuHry, rIoHoBJrroBaHHt A)KepeJr eneprii, KoMyH€IJTIHHX

rocnyr. O6rvriHy in$oprraaqiero ra AocsiAoN,r y ncix rtlJry3rx cuinnpaqi.

12. [onolaoru perionaN{ ig oco6rnsuM BrrKopucraHHrM eJreKTpoHnoi inQoprraaqii.

$3

CropoHu 6ygyru npanryrr{ Ao roro, u1o6 rpoMapurHla o6ox perioHin Har"rurucs,
6araronraHoBoMy cniapo6iururrrBy.
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Cninnpaqr rraix CropoHaMu 6ya. sAiftcHroearvrcfl niAnoniAno Ao naqioHanbHoro
3aKoHoAaBcrBa ra nnyrpiruHix rrpaBuJr Vrpainu ra Pecrry6nirpr florbrrla.

A5

,{ana YroAa cKJraAeHa B ABox npurvripnuKax, rroJrbcbKoro ra yrpaiucmoi MoBaMr{,

SN,IiCT f,KrIX MAE OAHAKOBY rcP}IALIIIHY CI4NY.

$6

l. fiarua YroAa yKJraAaerbcflHa HeBr{3Harrenufi reprrain.

2.llpurtuHeHHr reprrainy aii aanoi YroAu nadupae.rlrHHocri qepe: Tpu
vricsqi uicr.fl orpuMaHHrr nl4cbMoBoro nosiAoMJreHHq eil o.{Hiei ir CropiH.

3. llpnuuHeHHr aii qiei YroAn He BrrJrrBae Ha Br4KoHaHHr npoeKTin i uporparra,
y3roA)r(eHlrx y paMKax rliei VroAu.
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Yro4a na6ynae quHnocri 3 MoMeHTy niAnucanHs.
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UMOWA
O WSPOI,PRACY PARTNERSKIEJ

Potwierdzajqc przekonanie o konieczno6ci zacieSnienia i rozwijania przyjacielskich
stosunk6w orcz d424c do partnerskiej wsp6lpracy w wielu dziedz\nach, w duchu

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

$ l.

Celem niniejszej umowy jest nawiryanie partnerskich stosunk6w miedry Gmin4
Ryman6w w Polsce, a Miastem Nowowotyrisk na Ukrainie.

$2.

Strony wspierai bEdA partnersk4 wsp6lpraca w zakresie:

1. BezpoSredniej wymiany kontakt6w i do6wiadczehw pracy samorzqdowej.

2. Wspolnego opracowywania i wdra2ania projektow prry wykorzystaniu Srodk6w

Unii Europejskiej, Budzetu Pafstwa i innych organizacji i inst5rtucji finansuj4cych.

3 . Wsp6lnego planowania strategicznego i przestrzennego.

4. Wspolnych inicjatyw w sferach: kultury i sztuki, edukacji i o6wiaty, ochrony
zdrowia, kultury firycznej, sportu i turystyki, bezpieczeristwa.

5. Ochrony dziedzictwa kulturowego.

6. Wspierania wsp6lpracy pomigdzy podmiotami gospodarczymi, tworzenia
wsp6lnych polsko-ukrairiskich podmiot6w gospodarcrych.

7. Poprawy dostgpno6ci i jako6ci infrastruktury spolecznej i gospodarczej.

8. Wspierania wsp6lpracy pomiEdry organizacjamipozarz4dowymi dziatajqcymi po

obu stronach granicy.

9. Wspierania wsp6lpracy sieciowej oraz inicjatyw spolecznoSci lokalnych.

10. Organ\zacji wymiany rrftodzie?y, a takie w innych dziedzinach w zakresie
posiadanych kompetencji; wsp6lne dziataria maj4ce na celu promocjg zatrudnienia i
prze c iwd zialanie b ezroboc iu.



11. Wymiany doSwiadczeh i wsp6lnych dzialafi w obszarach ekologii, ochrony
Srodowiskai dziedzictwa naturalnego, odnawialnych 2r6del energii, monitorowania
stanu Srodowiska naturalnego, gospodarki komunalnej, estetyki i wygl4du posiadanych
teren6w; wymiany informacji i doSwiadczefiwe wszystkich dziedzinach wsp6lpracy.

12. Promocji region6w,ze szczeg6lnym wykorzystaniem informacji elektronicznq.

$3.

Strony dq$e bEdA do tego, by obywatele obydwu region6w pomawali sig nawzajem i
aby wsp6lpraca byla wiel op\aszcryznowa.

$4.

Wsp6lpraca prowadzonabgdzie zgodnie z ustawodawstwem krajowym i przepisami
wewngtrznymi Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej .

$5.

Niniejsza umowa sporz1dzona zostala w jgzyku polskim i ukraifiskim, ich treS6 ma
jednakow4 moc prawn4.

$6.

1 . Umowa jest zawarla na czas nieokre$lony.

2. Rozrvi1zanie umowy nastgpuje po uplywie trzech miesigcy od dnia otrzymania
pisemnego wypowiedzenia przezj edn4 ze stron.

3. Rozwiryanie niniejszej umowy nie wplywa na wykonanie projekt6w i program6w
uzgodnionych w ramach niniejszej umowy.

$7.

Umowa wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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