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Mrxr MrcToM cBrAHrK (PECrrr/EJrrKA [OnbrrIA)
TA

MrcToM HOBOBOJTTTHCbK (yKPATHA)

Micrr<a pata uicra CsiaHix (Pecny6nixa llonrqa), B oco6i 3acrynHnra uicrxoro

roJroBr4 Touarua Lllra.qno ra HosonoJrlrHcbKa uicrxa pap.a (YrpaiHa), n oco6i uicrxoro

roJroBr4 Birropa Canoxuixona, neperouaHi, Iuo KoHraKrrr i rrtiNnapoAHa cninupaq-a

cilpr,rf,rorb B,uocKoH€rJreHHro MoxJruBocrefi nponroqii ra o6nriny KparrIHMH npaKTuxauu i

AocsiAoNa r,riN AsoN,{a uicraltu, sa iHiqiau4Boro Borr.rHcmoro perioHaJrbHoro ei44ineuur

Acoqiarlii uicr Yrpailrz rparHyrb BcraHoBHrH rraprHepcsxi ni4uocuuz, rorpi 6y4yru

ui4rpuruaHi eiAuoeiAsuuu opraHaMn rraicqenoi Bna4la ABox rrricr. fanuir Jrncr Hairaipin

Mae Ha neri uanafoAxeHHfi cninnpaqi, sl,{iuHeHHfl rrpurr3si ra po3BHToK cninnpaqi rraiN

uicrorvr HonoeoruHcbK ra uicrou CeiluiK.

Maerrao Ha4iro, ulo BHacJriAox sararoAxeHH{ cnienpaqi 6yae crBopeHo po6ovy rpyny

Korpa 6yl. npeAcraBrrflTV iurepeca ABox cropiu, roJroBHr4M 3aBAaHH{u sroi craHe

BH3HaqeHHx c$ep cniruroi 4ixruuocri i o6vriny qocni4ou, Br,r3HaHH.f, Mo)iilr4Bocrefi

cuinnpaqi ra npono:uqii qoAo cninnpaqi n parraxax Hr4)Krre BKa3aHr4x rruraHb ra c$ep:

. MyniqurraJlbHe ynpauinnx;

o Oceira ra Kynbrypa;

. llpoir,roqix rocnoAaprra ra 6ianecoea;

o Vqacrr e xnrri cycninrcrna;

. Hae.raHHfl, ra ceuiuapu y c$epi peani:aqii cyvacHzx rrporpaM, rr<i crocyrorbct

xr4TT.rr cycnirrcrna, incrHryuifinoro po3Br{TKy, po3BraTKy rypu3My, HaBKoJrr{urHboro

cepeAoBr4rrla, HaBrraHHr, uono4i, crparerivHoro nnaHyBaHHt ra po3BI,ITKy

in$pacrpyKrypH;

. O6uin naiN uyniqnnarireraMu ra oprani:aqisun lpoMaAriHcbKoro cycninrcrna;

o flaprnepcrBo y rlailucaHHi ra peani:aqii crinrnux npoexrin.

Hoeoeoruscr,nufr ruicrrcnfr foJroBa inrop Canoxrrixon

3acrvnunn nricrnoro foJroBrr



LIS T INTENCYJNY D OTY CZACY WSP OLPRACY PF'RTNERSKIEJ

PoMTEDZY I'. I.TASTBM SwrnxrK €oLSKA)
I

MTASTEM t{owowoLyxSr pKRATNA)

IJrzqd Miasta Swidnik reprezentowany przez Wiceburmtstrza Miasta Pana Tomasza

Szydlo i lJrzqd Miasta NowowotynSk (Ukraina), reprezentowany przez Prezyd,enta

Miasta Pana Wiktora Sapoznikowa. Strony lisfu s4 przekonane, ze kontakty i wsp6lpraca

migdzynarodowa zapewnia doskonale mozliwo6ci promocji i wymiany najlepszych

praktyk i doSwiadczeh miqdzy obydwoma miastami. Dlatego z inicjatywy Wotyriskiego

Oddzialu Asociacji Miast Ukrainy z siedzibq w tr-ucku pragn q nawiqzai partnerskie

stosunki, kt6re zostanq zatwierdzone przez odpowiednie organy wladz lokalnych obu

miast. List intencyjny ma na celu nawiqzanie wsp6lpracy, umacnianie przyjaAni i

rozwijanie wsp6tpracy migdzy miastarni NowowolynSk i Swidnik.

Mamy nadziejE, 2e w wyniku nawiqzanej wsp6tpracy zostanie powolana grupa

robocza reprezentujEca interesy obu stron, kt6rej zadaniem bpdzie identyfikacja

obszar6w wspolnych dzialan i wymiany doSwiadczeri, rozpoznanie mozliwodci

wsp6lpracy i proponowanie wsp6lpracy w zakresie ponihej wymienionych zagadmeh i

obszar6w:

. Zar zqdzani a mi ej skie go ;

. Edukacji i kultury;

. Promocj i gospodar czych i biznesowych;

. Partycypacj i spole cznej;

' Szkolenie i warsztaty w zakresie realizacji nowoczesnych program6w dotycz4cych

spraw spolecznych, rozwoju instytucjonalnego, rozwoju turystyki, ochrony Srodowiska,

e dukacj i, m*o dzieLy, p I anowani a s trate gi azne go i rozwoj u infrastruktury ;

' Wymian miEdzy instytucj ami publicznymi i or ganizacjami pozarzqdowymi ;

. Partnerstwa w pisaniu trealizacji wsp6lnych projekt6w.

Prezydent Miasta NowowolynSk Wiktor Sapo2nikow

Wiceburmistrz Miasta Swid
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