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МЕМОРАНДУМ 

про співпрацю між Новоселицькою міською радою  

та Новоолександрівською сільською  радою 
 

м Новоселиця                                                   

«____»___________2021 року 
 

 Новоселицька міська рада, в особі міського голови Нікорич Марії 

Іллінічни, яка діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», та Новоолександрівська сільська рада, в особі сільського голови 

Візір Олександра Олексійовича, який діє відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», в подальшому іменуються як Сторони, а 

кожна окремо – Сторона, усвідомлюючи важливість об’єднання зусиль щодо 

подальшої реалізації Проєкту «Спільне коріння як поштовх до сталого розвитку 

Новоселицької та Новоолександрівської об’єднаних територіальних громад» 

Новоселицької міської територіальної громади, Чернівецького району,  

Чернівецької області та Новоолександрівською сільською об’єднаною 

територіальною громадою, Дніпровського району, Дніпропетровської області, з 

реалізації спільного проєкту, Сторони домовились про наступне: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.  

 1.1. Меморандум про співпрацю між Новоселицькою міською  радою та 

Новоолександрівською сільською радою (далі – Меморандум) визначає 

відносини та напрямки співробітництва між Сторонами у розвитку 

територіальних громад. 

 1.2. Мета Меморандуму – об’єднати зусилля Сторін щодо реалізації 

спільного проєкту, кроссекторальне залучення західних і східних регіонів 

України до співпраці у сфері культури, історичних та культурологічних 

досліджень Новоселицької міської територіальної громади, Чернівецького 

району, Чернівецької області та Новоолександрівською сільською об’єднаною 

територіальною громадою (Волоський старостинських округ), Дніпровського 

району, Дніпропетровської області. 

 1.3. Цей Меморандум складений відповідно до чинного законодавства 

України та інших нормативних актів. 

 

2. НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

ТА СПІЛЬНІ ДІЇ СТОРІН 

 

 2.1. Сторони цим Меморандумом підтверджують наміри та сприяння у 



сталому розвитку територіальних громад у сфері культури, історичних та 

культурологічних досліджень тощо. 

 2.2. Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають співпрацю у 

наступних заходах та напрямках співробітництва: 

- налагодження зв’язків та співпраці між молодіжними організаціями; 

- збір інформації і менторство вчителів народознавства та краєзнавців, і 

майстер-класи з ткацтва; 

- проведення конкурсу учнівських відеоробіт про культурну спадщину 

населених пунктів громади; 

- поліпшення туристичної привабливості обидвох громад; 

- придбання основних засобів для реалізації проєкту; 

- створення новітнього культурного та краєзнавчого  простору; 

- створення додаткової туристичної атракції, просування туристичного бренду 

та навчання жителів обидвох громад новим креативним індустріям; 

- проведення форумів, конференцій та інших заходів з обміну досвідом щодо 

розвитку Новоселицької міської територіальної громади Чернівецької області 

та Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної громади 

Дніпропетровської області; 

- організація та проведення спільних культурно-мистецьких заходів. 

 2.2.1. Перелік заходів та напрямків співробітництва не є вичерпним і 

відповідно до чинного законодавства та після погодження обох Сторін може 

розширюватись. 

  

3. ІНШІ УМОВИ 

 

 3.1. Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму на територіях 

Новоселицької міської територіальної громади, Чернівецького району, 

Чернівецької області та Новоолексндрівської сільської об’єднаної 

територіальної громади, Дніпровського району, Дніпропетровської області 

регулюється чинним законодавством України.  

 3.2. Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів цього 

Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами 

для розгляду поточних питань та проведення спільних заходів.  

 3.3. Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є 

конфіденційними та можуть надаватися заінтересованим іншим особам у разі 

необхідності.  

 3.4. Основою Меморандуму відповідно до п.2.2 є розробка договору про 

співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту, 

форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2014 

року №233 «Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво 

територіальних громад» та ст.9 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад». 

 3.5. Проект Договору про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільних проєктів (далі – Договір) розробити у місячний  термін, 

починаючи з дати підписання цього Меморандуму, та винести на громадське 

обговорення і затвердити рішеннями рад відповідних Сторін. 

 3.6. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму оформлюються 

письмово та за згодою Сто 



4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 4.1. Цей Меморандум є документом, що визначає загальні напрями 

співпраці та не створює юридичних зобов’язань для Сторін.  

Даний Меморандум не стосується прав і зобов’язань Сторін щодо укладених 

договорів з третіми сторонами, і не може служити перешкодою для виконання 

взятих зобов’язань. 

 4.2. У місячний термін, починаючи з дати підписання цього 

Меморандуму, забезпечити розробку та подання для затвердження плану 

заходів щодо запровадження та реалізації спільного проєкту Новоселицької 

міської територіальної громади, Чернівецького району, Чернівецької області та 

Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної громади, 

Дніпровського району, Дніпропетровської області відповідно до п.2.2 цього 

Меморандуму.  

 4.3. Кожна Сторона має право співпрацювати з іншими установами, 

організаціями, інститутами громадянського суспільства та іншими юридичними 

особами з будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим 

Меморандумом.  

Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін 

укладати інші угоди з іншими юридичними особами.  

 4.4. Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього 

Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між 

Сторонами. 

 4.5. Дострокове припинення Меморандуму набирає чинності через 30 

календарних днів після отримання повідомлення відповідною Стороною.  

 4.6. Підписуючи цей Меморандум, Сторони визнають, що дотримання і 

реалізація його положень є гарантією виконання державної політики у сфері 

розвитку територіальних громад. 

 4.7. Цей Меморандум скріплюється підписами уповноважених 

представників Сторін, їх печатками, набирає чинності з моменту його 

підписання такими представниками та укладається на не визначений строк.  

Дію Меморандуму може бути припинено за домовленістю Сторін або за 

ініціативою однієї з них. 

 4.8. Зміни або доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за 

взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковими угодами до цього 

Меморандуму. 

Додаткові угоди до цього Меморандуму є його невід’ємними частинами і 

мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані 

Сторонами та скріплені їх печатками.  

 4.9. Цей Меморандум укладено при повному розумінні Сторонами його 

умов та термінології українською мовою на трьох сторінках у двох 

примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної зі 

Сторін. 

 

 

 

 

 

 



 

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

 

 

 

 

Новоселицька міська  рада 
 

Код ЄДРПОУ: 04062050 

Адреса: 

60300, вул. Чкалова, 7,  

м Новоселиця 

Чернівецький район 

Чернівецька область 

e-mail: novmeria@gmail.com 

тел. (0233)  5-09-88,  2-19-61 

 

Міський голова___________________ 

М.НІКОРИЧ 

Новоолександрівська сільська рада 
 

Код ЄДРПОУ:  

Адреса: 

52070, вул. Сурська, 74 

с. Новоолександрівка 

Дніпровський район 

Дніпропетровська  область 

e-mail:  

тел. 0676520205 

 

Сільський  

голова_________________О.Візір     

                           
  

mailto:novmeria@gmail.com

