УГОДА
між містом Красногорівка Марийського району Донецької
області та містом Конотоп Сумської області
про партнерські стосунки та співпрацю
Місто Красногорівка Мар 'їнського району Донецької області, в особі
керівника військово-цивільної адміністрації Ліванчука Олега Петровича та
головою Конотопської міської ради Сумської області Семеніхіна Артема
Юрійовича
за підтримкою голови Сумської області Салатенка Семена
Павловича, надалі «Сторони»
У
усвідомлюючи необхідність та важливість запровадження дружніх та
ділових відносин на рівні відповідних повноважених органів
місцевого
самоврядування та військово-цивільної адміністрації даних міст;
>
керуючись положеннями законодавства про місцеве самоврядування,
про військово-цивільні адміністрації та підтримуючи двосторонні зв язки жителів
міст, органів виконавчої влади та військово-цивільної адміністрації міста;
>
сприяючи встановленню та розвитку ефективної співпраці на рівні
підприємств, громадських та культурно-національних об.'єднань, мистецьких
творчих колективів, спортивних організацій, закладів освіти та охорони здоров я
міста Красногорівка та міста Конотоп Сумської області, за підтримкою голови
Сумської обласної ради;
>
будучи переконаними, що налагодження контактів двостороннього
співробітництва буде сприяти зміцненню існуючих дружніх зв'язків, розвитком
довгострокових відносин на основі рівноправності у взаємній користі, розширенню
та поглибленню партнерських взаємин, сприятиме вирішенню соціальних,
культурних, економічних, методичних та екологічних проблем,
уклали Угоду про наступне:

Стаття 1
| Запровадити дружні довгострокові взаємовигідні відносини між містом
югорівка Марийського району Донецької області та містом Конотоп
ІКОЇ області, за підтримкою Сумської обласноїради9 як партнерами.
Стаття 2
Сприяти розвитку співробітництва сторін в галузі промисловості, сільського
\дарствау торгівлі, виробничого, інвестиційного та інших видів економічного
ібітництва.
Стаття З
Вести співпрацю та обмін досвідом в сфері науки, освіти, охорони здоров я,
чури і мистецтв, розвитку туризму і спорту, місцевого самоврядування.
\гіїта раціонального використання природних ресурсів.
Стаття 4
Сприяти реалізації двосторонніх програм культурного обміну, а також
ювленню та налагодженню прямих контактів у галузі культури та мистецтв.
їлишнього середовища, соціального захисту, обмінюватись інформацією.
[дам / ш фахівцями в даних сферах.
Стаття 5
Вести співпрацю та обмін досвідом з питань місцевого самоврядування та
[ково-цивільних адміністрацій, спільно брати участь у проектах, м/о
їсться загального розвитку міст, громадських та неурядових організацій,
ідійних фондів та інших установ.
Стаття 6
Утд/і щшдоЕткся, на, невжначений строк і набуває чинності після підписання
говою Конотопської міської ради, за підтримкою голови Сумської обласної
керівником військово-цивільної адміністрації міста Красногорівка.
Стаття 7
Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою
пн та оформлюються протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Дану Угоду укладено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну
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