
 

 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від __ __________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження  
Програми розвитку міжнародного 
співробітництва м. Олександрії на 2020 рік 

 
 

Відповідно до ст. ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» та «Про транскордонне 
співробітництво», з метою розвитку міжнародного співробітництва та європейської 
інтеграції, враховуючи подання виконавчих органів Олександрійської міської ради,   

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити Програму розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 

2020 рік (додається). 
2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, 
євроінтеграції та інвестицій та першого заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 

3) Фінансовому управлінню міської ради здійснювати фінансування Програми 
розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 2020 рік відповідно до 
затвердженого кошторису. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 

 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету  
від ___  _________ 2019 року № ___ 

 
ПАСПОРТ 

Програми розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 2020 рік 
 

1. Найменування Програми Програма розвитку  
міжнародного співробітництва м. Олександрії на 
2020 рік (далі - Програма) 

2. Замовник Програми Олександрійська міська рада 
3. Термін реалізації Програми 2020 рік 
4. Мета та завдання Програми Налагодження ефективної співпраці та 

партнерських відносин з іноземними містами в 
сфері залучення інвестицій та економічного 
розвитку  

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління стратегічного планування 
Олександрійської міської ради, 
фінансове управління Олександрійської міської 
ради 

6. Очікувані результати виконання 
Програми 

Результати реалізації заходів Програми: 
1. Підвищення ефективності співпраці та 

налагодження партнерських відносин у напрямку 
залучення інвестицій для реалізації пріоритетних 
завдань Стратегії Сталого Розвитку м. Олександрії 
до 2030 року. 

2. Запозичення та впровадження позитивного 
досвіду розвинутих країн у соціальній та 
економічній сферах. 

3. Залучення міжнародної технічної допомоги та 
іншого грантового фінансування за рахунок 
долучення іноземних партнерів до участі у 
конкурсах.   
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ЗМІСТ 
 
 

№ 
з/п Назва розділу Програми Сторінки 

1 2 3 
1. Вступ 

 
4 

2.  Цілі, бачення та стратегії Програми  
 

4 

3. Сучасний стан міжнародного співробітництва в місті   
 

5 

4. Мета Програми  
 

5 

5. Основні завдання Програми  
 

5 

6. Партнерські та побратимські відносини: 
- загальні положення 
- міста–побратими  
- міста-партнери 
 

6 
 

7. Очікувані результати Програми  
 

10 -11 

  8. Напрями вивчення досвіду та співробітництва:  
- економіка 
- культура і туризм  
 

12 

  9. Участь у міжнародних конференціях  
 

13 

10. Кошторис та заходи реалізації Програми 13-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

М. ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2020 РІК 
 

І. ВСТУП 
 

Виважена зовнішня політика є одним із національних пріоритетів України. 
Зовнішньополітична сфера, насамперед, обумовлюється виключно важливим значенням для 
розвитку України в цілому та її регіонів, адміністративно-територіальних утворень, громад. 
У контексті міжнародних відносин лежить вирішення непростого завдання закріплення 
надбань незалежності України та її подальше самоствердження в якості авторитетної, 
суверенної європейської держави. З огляду на план заходів з імплементації Угоди про 
Асоціацію України з Європейським Союзом Україна сьогодні перебуває в стані переходу до 
нової системи суспільно-економічних стосунків. 

В умовах глобалізації світової економіки міжнародні зв’язки набувають особливо 
важливого значення для соціально-економічного розвитку як країни в цілому, так і її 
окремих регіонів та міст. Активні міжнародні зв’язки міста забезпечують участь його 
економічного комплексу в світових товарних, валютно-грошових, розрахунково-кредитних 
відносинах світогосподарської системи, а також у зв’язках у сфері гуманітарного, 
культурного, наукового та інших видів співробітництва між країнами, міжнародними 
світовими та регіональними організаціями, а також великими зарубіжними містами. 

Останнім часом відбувається загальносвітове переосмислення ролі міста, як у 
процесах розвитку держав, так і у загальноцивілізаційному контексті. Такі цивілізаційні 
тенденції як урбанізація, інформатизація, глобалізація, технічна революція, а також зміна 
парадигми енергоспоживання й екологізація знаходять свій прояв переважно у містах світу, 
створюючи принципово нові передумови розвитку міст та кардинально змінюючи всі 
простори життєдіяльності та господарювання. 

Одним з найважливіших робочих аспектів в органах місцевого самоврядування в 
країнах Європейського Союзу є постійний обмін досвідом і ідеями між містами, поширення 
досвіду і впровадження найкращих ініціатив. Застосування цього механізму надає містам 
вагому перевагу у боротьбі за конкурентоспроможність та залучення людського капіталу. 
Європейські міста мають багатовікову практику муніципального управління, тому обмін 
кращими практиками в цій галузі є особливо корисним для міст України, які тільки 
починають усвідомлювати свою роль у збалансованому розвитку держави. Розвиток 
муніципального управління міста Олександрії з використанням інноваційних підходів та 
найкращих практик інших міст є невід’ємною умовою сталого міського розвитку, 
використання власного міського потенціалу, реалізації Стратегії Сталого Розвитку міста 
Олександрії до 2030 року. 

 
ІІ. ЦІЛІ, БАЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЇ ПРОГРАМИ 

 
ЦІЛІ: вивести міжнародні відносини міста Олександрії на якісно новий органічний 

рівень, надати новий статус та форму існуючим відносинам з містами-побратимами та 
містами партнерами,  а також налагодити нові різнопланові стосунки з іноземними 
партнерами.  

БАЧЕННЯ: ми розглядаємо міжнародні відносини, як ще одну міцну колону в 
побудові міста Олександрії.  

СТРАТЕГІЇ: стратегічний план розвитку взаємодії Олександрії та її міжнародних 
партнерів має базуватись на конкретних, реальних кроках у визначених напрямках, 
використовуючи базу існуючих побратимських відносин та будуючи нові партнерські 
відносини у сферах освіти, культури, економіки, медицини, соціального захисту з 
подальшим поглибленням та розширенням цих відносин.  
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ІІІ. СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В МІСТІ 
 

У зовнішній політиці нашої держави  є забезпечення ефективного розвитку відносин з 
іноземними державами, особливо з країнами-сусідами. Це стосується як забезпечення 
формування надійного партнерства, так і використання досвіду цих країн. Партнерські 
зв’язки між містами є важливим елементом відносин, що відкриває можливість активного 
спілкування та численних контактів. Завдяки партнерству міст встановлюються та 
розгортаються контакти між органами місцевого самоврядування, бізнесовими структурами, 
науковими, культурними та спортивними організаціями і просто мешканцями. Встановлення 
таких зав’язків, реалізація спільних проектів сприяє соціально-економічному розвитку міста. 

 
ІV. МЕТА ПРОГРАМИ 

 
1. Підтримка та розвиток вже існуючих взаємовідносин з містами-побратимами, 

містами-партнерами та налагодження нових міжнародних зв’язків.  
2. Подальша активізація та підвищення рівня міжнародного співробітництва в місті 

Олександрії у галузях економіки, освіти, культури, спорту, туризму, інших сферах 
суспільного життя, завдяки проведенню виваженої місцевої зовнішньої політики, а також 
участі представників міста у спеціалізованих виставках, в тому числі і міжнародних, 
проведення в місті свят і фестивалів державного та міжнародного рівнів, міжнародного 
обміну молодіжними та офіційними делегаціями, завдяки проведенню стажувань 
працівників виконавчих органів міської ради  у міських радах міст-партнерів, випуску 
інформаційних, промоційних друкованих матеріалів про місто, тощо.  

3. Залучення громадськості, громадських організацій та представників бізнесу до 
процесу успішного налагодження міжнародного співробітництва. 

4. Промоція міста в Україні та за кордоном, створення іміджу міста та сприятливого 
інвестиційного клімату для іноземних інвесторів, підвищення рівня поінформованості 
громадян про міжнародну діяльність міста, діяльність міжнародних представництв та 
організацій в Україні, їх співробітництво з містом Олександрією.  

 
V. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 
1. Вивчення іноземного досвіду в сфері житлово-комунального господарства, 

економіки, освіти, культури, охорони здоров’я. 
2. Поглиблення зв’язків з порідненими закордонними містами, обумовлених в 

укладених угодах, активізація обміну інформацією, досвідом і практиками; заохочення 
активної співпраці закладів та установ (у сферах освіти, науки, культури та охорони 
здоров’я), громадських організацій та представників бізнесу у даному напрямку. 

3. Створення умов для забезпечення залучення коштів у розвиток міста. 
4. Започаткування вигідної співпраці з іншими муніципалітетами зарубіжжя. 
5. Налагодження і підтримання зв’язків з міжнародними організаціями, інвестиційними 

фондами, дипломатичними та консульськими представництвами.  
6. Співпраця з урядовими та громадськими організаціями, представниками бізнесу, 

зацікавленими у підтримці та покращенні позитивного іміджу міста. 
7. Налагодження і активізація співпраці із закордонними українцями, використання їх 

потенціалу у просуванні національних та економічних інтересів, залучення представників 
закордонних українців до розвитку співробітництва у різних сферах життєдіяльності міста.  

8. Інформування громадськості міста щодо перспектив європейської інтеграції України 
та її механізмів. 

9. Активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи в місті, спрямованої на 
підвищення розуміння потенціалу і важливості міжнародної діяльності. 

10. Залучення міжнародних експертів до розробки та супроводження реалізації міських 
програм (енергозбереження, впровадження нових технологій, системних інфраструктурних 
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модернізацій тощо). 
11. Організація міжнародних семінарів та конференцій для обміну досвідом з іншими 

містами та вивчення інноваційних підходів до сталого міського розвитку. 
12. Організація проведення підготовки та перепідготовки кадрів, обміну досвідом у 

напрямку розвитку міст шляхом обміну делегаціями, прийому іноземних делегацій. 
13. Просвітницька робота та навчання працівників управління у напрямку 

стратегічного планування, проектного менеджменту, співпраці з міжнародними фондами та 
організаціями, грантонадавачами інноваційних підходів в інфраструктурі, 
енергоефективності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

14. Збір та аналіз інформації про позитивний досвід міст України та світу з подальшим 
її використанням для розробки місцевих програм. 

15. Розробка та впровадження проектів і програм, спрямованих на підвищення 
привабливості та конкурентоспроможності міста Олександрії. 

16. Розробка загального дизайну та організація виготовлення соціальної, сувенірної, 
презентаційної та промоційної продукції міської ради для іноземних делегацій. 

17. Створення, підтримка та наповнення інформаційного офіційного сайту (в тому 
числі англомовної версії), як платформи обміну інформацією про кращі практики у різних 
сферах розвитку міст і місцевого самоврядування, реалізації Стратегії Сталого Розвитку 
міста до 2030 року. 

18. Організація співпраці з містами-партнерами та налагодження нових міжнародних 
зв’язків, організація прийомів та супровід іноземних делегацій. 

 
VІ. ПАРТНЕРСЬКІ ТА ПОБРАТИМСЬКІ ВІДНОСИНИ 

 
Загальні положення 

 
Делегації від міста Олександрії до міст-побратимів та міст-партнерів формуються, 

виходячи з принципів професіоналізму, освіти, ділових якостей, з врахуванням пропозицій 
та побажань приймаючої сторони (сфера співробітництва, напрям партнерських відносин).   

Участь у делегації можуть брати: мешканці територіальної громади, посадові особи 
місцевого самоврядування, представники бізнесу, промислових підприємств, освітньої та 
культурної галузі, охорони здоров’я, інших сфер суспільно-політичного та соціально-
економічного життя, органів самоорганізації населення та інститутів громадянського 
суспільства, депутати міської ради.  

Для ефективної роботи делегації визначити її склад у кількості 3-4 особи: 1-2 посадові 
особи місцевого самоврядування, 1-2 представники профільної сфери, щодо якої 
здійснюється візит, 1-2 представники депутатського корпусу. Фінансування візиту делегації 
може здійснюватися з кількох джерел: бюджетні кошти, залучені кошти або спонсорська 
допомога, власні кошти учасників делегації. Склад делегації, її повноваження, строки 
перебування за кордоном затверджується розпорядженням міського голови.    

Відповідно до укладених між містом Олександрією, містами-побратимами і 
партнерами угод визначено наступні напрямки співробітництва: 

 
Міста-побратими 

 
 На даний час місто Олександрія уклало угоди (меморандуми) про співробітництво у 

різних сферах соціально-економічного життя з такими іноземними містами: 
 

Сінь-І, Китайська Народна Республіка. 
«Меморандум переговорів про дружнє співробітництво м. Олександрії,  

Україна і м. Сінь-І, КНР» підписано 28.06.2002 
Інформація про місто 
             Місто Синь-Ї розташоване в провінції Янцзи, КНР. Є одним з культурних, освітніх та 
економічних центрів регіону.  У 1949 р. в цих місцях було створено Університет Синьян. 
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У 1952 році в зв’язку з тим, що в провінції Хенань існувала унія з точно такою ж 
назвою, округ Синьян був перейменований в Університет Синь-І. У 1953 році було створено 
Спеціальний район Сюйчжоу  і уїзд вступив до його складу. У 1970 році Спеціальний район 
Сюйчжоу був перейменований в Округ Сюйчжоу. У 1983 році був розформований Округ 
Сюйчжоу та утворений міський округ Сюйчжоу і уїзд ввійшов до його складу. У 1990 році 
уїзд був перетворений у міську округу. 

Сьогодні Синь-Ї відрізняється швидким ростом економіки, промисловості, 
підвищенням рівня життя населення.  
 
Братерські відносини 

Меморандум переговорів між містами Олександрія та Сінь-І укладено 28 червня 
2002 року. Даною угодою визначено такі напрямки співробітництва:  

- освіта;  
- охорона здоров’я;  
- економіка.  
Протягом 2002-2003 років відбувався обмін делегаціями, до складу яких входили 

фахівці з різних сфер життя суспільства, обговорювались питання щодо систематичного 
обміну вчителями – носіями мови (російська, українська, китайська), обміном фахівців у 
сфері охорони здоров’я. На прохання представників китайської сторони було підготовлено та 
надано економічний паспорт міста. Китайською стороною вивчалося питання щодо 
інвестування в економіку міста, як у відновлення вже існуючих підприємств, що 
знаходились на межі банкротства, так і побудова нових підприємств. Щорічно між містами 
відбувається обмін вітальними листівками з нагоди дня міста та Нового року.   

 
Ярочин, Республіка Польща.  

«Меморандум переговорів про дружнє співробітництво м. Олександрії,  
Україна і м. Ярочин, Польща» підписано 17.10.2003 

 
День міста – 11 листопада 
 
Інформація про місто 

Ярочин - місто в Польщі входить у Великопольське воєводство, Яроцинський повіт. 
Має статус місько-сільської громади.  

Сьогодні Ярочин – один з центрів культури, освіти та економічного життя воєводства.  
На території міста діють підприємства з переробки сільськогосподарської та харчової 
продукції. Добре розвинена мережа роздрібної та гуртової торгівлі. З розвитком середнього, 
малого бізнесу та підприємництва значно зріс добробут містян, якість житлово-комунальних 
послуг, благоустрій міста.   
 
Братерські відносини 

Меморандум між містами Олександрія та Ярочин укладено 17 жовтня 2003 року. 
Даною угодою визначено такі напрямки співробітництва:  

- освіта;  
- торгівля;  
- культура;  
- спорт і туризм. 
З 2003 року майже щорічно відбувається обмін офіційними делегаціями між містами-

побратимами. Учасниками делегацій були: представники міської влади, депутати міської 
ради, члени самодіяльних колективів міста, освітяни, керівники та члени інститутів 
громадянського суспільства. Сталий та інтенсивний зв’язок підтримується систематично. Це 
виражається у щоквартальному обміні інформаційними матеріалами, вітальними адресами та 
листами. У 2017 році розпочався процес побудови двосторонніх економічних відносин, а 
саме: вивчення питання щодо консультаційної та аналітичної участі польської сторони у 
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реалізації проекту збирання, сортування та переробки твердих побутових відходів. Польські 
колеги сформували перелік компетентних спеціалістів та організацій, які мають значний 
досвід у даній сфері та можуть надати відповідні інформаційні матеріали.  

 
Тервел, Республіка Болгарія. 

«Угода про співпрацю та побратимські стосунки м. Олександрія (Україна) та  
м. Тервел, Республіка Болгарія» 

 
День міста - 6 травня 
 
Інформація про місто 

Громада Тервел в Болгарії входить до складу Добрицької області. Місто Тервел сьогодні- 
один з центрів культурного розвитку краю. В місті діють танцювальні, музичні та вокальні 
колективи, які відрізняються своєю самобутністю та різноманіттям репертуару. 
Територіальна громада Тервела піклується про освітній рівень населення, в місті діють 
загальноосвітні навчальні заклади, які задовольняють потреби мешканців в отриманні знань. 
Крім цього, значно розвинений туризм, зокрема, пішохідні екскурсії по історичних місцях.        
 
Братерські відносини 

Меморандум між містами Олександрія та Тервел  укладено у квітні 2010 року. Даною 
угодою визначено такі напрямки співробітництва:  

- освіта; 
- спорт; 
- молодіжна політика; 
- охорона здоров’я;  
- культура. 
У 2010 році відбувся обмін культурно-просвітницькими делегаціями між містами. Участь 

у делегації від міста Олександрії взяли артисти народного ансамблю «Віночок» з метою 
популяризації народних традицій та звичаїв українців, культури та мови, творів мистецтва та 
літератури. Делегація від міста-побратима відвідала Олександрію у травні 2010 року, 
прийнявши участь в урочистостях з нагоди святкування Дня міста.  Щорічно між містами 
відбувається обмін вітальними листівками з нагоди дня міста та Нового року.   

 
 Мозирь, Гомельська область, республіка Білорусь 
«Угода про співпрацю та побратимські стосунки 

між м. Олександрія (Україна) та м. Мозирь (Республіка Білорусь) 
 
День міста – 6 жовтня 
 
Інформація про місто 

Мозирь - місто районного підпорядкування, центр Мозирського району Гомельської 
області Білорусі. Розташований на горбистій місцевості в межах Мозирської гряди. Місто 
знаходиться на відстані 133 км на захід від Гомеля і в 220 км на південний схід від Мінська. 
На території населеного пункту розміщується найбільший в Білорусії порт Пхова на річці 
Прип’ять. 

Мозирь - один з найстаріших міст Білорусі. У письмових джерелах вперше згадується 
в 1155 році, коли київський князь Юрій Долгорукий передав його Новгород-сіверському 
князю Святославу Ольговичу. Входив до складу Київського, Чернігівського і Туровського 
князівств. З 1924 року Мозирь - районний центр. У 1926-1930, 1935-1938 роках Мозирь - 
центр Мозирського округу Білоруської РСР, з 1938 року по 1954 рік - центр Поліської 
області Білоруської РСР. У 1954 році Мозирь і Мозирський район увійшли до складу 
Гомельської області. В даний час в місті діють підприємства нафтопереробної, хімічної та 
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нафтохімічної галузей, а також машинобудівної, деревообробної та харчової промисловості. 
Саме вони є основною сферою залучення іноземних інвестицій. 

З 2014 року значно зростає обсяг виробленої продукції промисловими організаціями 
міста та району. 
 
Братерські відносини 
 Меморандум між містами Олександрія та Мозирь укладено 24 грудня 2004 року.  
 Обмін делегаціями між містами та початок побудови дружніх відносин розпочався у 
2003 році. У 2004 році було укладено Угоду про співпрацю та побратимські стосунки між  
м. Олександрія (Україна) та м. Мозирь (Республіка Білорусь). Основними напрямками 
співробітництва визначено: 

- освіта; 
- спорт; 
- молодіжна політика; 
- охорона здоров’я;  
- культура; 
- економіка; 
- обмін національними традиціями. 
У 2004 році під час візиту делегації з м. Мозирь вивчалось питання про налагодження 

двостороннього економічного співробітництва в галузі легкої промисловості, зокрема – 
виготовлення виробів з текстилю та трикотажу.    

Станом на сьогодні систематично відбувається обмін інформаційними даними, 
вітальними адресами та листами. 

 
Міста-партнери 

 
На даний час місто Олександрія уклало угоди (меморандуми) про партнерські 

відносини у різних сферах соціально-економічного життя з такими іноземними містами: 
 

м. Сант-Кугат, Королівство Іспанія.  
«Меморандум порозуміння між міськими радами міст Сант-Кугат та Олександрія» 

Співробітництво у розвитку передової практики в управлінні містом підписано                        
16 листопада 2016 року 

 
Інформація про місто 

Місто Сант-Кугат – муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Барселона в складі 
автономного співтовариства Каталонія. Муніципалітет знаходиться у складі району Вальєс-
Оксиденталь. Історична назва муніципалітету Сант-Кугат має своє джерело після 
виникнення в VII столітті в Каталонії широкого шанування святого Кукуфаса. 

У головному місті муніципалітету Сант-Кугат знаходиться історичний єпископський 
монастир, звідки починається один з пішохідних маршрутів паломництва на Монтсеррат і 
інші гірські монастирі Каталонії. 
 Сьогодні місто Сант-Кугат – розвинуте європейське місто, один з кращих прикладів 
«розумного міста». В першу чергу це проявляється в організації освіти, культури, медичного 
забезпечення, сфері безпеки громадян. Сант-Кугат – місто значного економічного розвитку. 
Основою економіки територіальної громади є високий розвиток малого та середнього 
підприємництва, торгівлі та сфери надання послуг. Широко розвинена мережа готельного та 
ресторанного бізнесу. Розвивається зелений та гірський туризм і організовуються щотижневі 
екскурсії по визначних місцях. 
 
Партнерські відносини 

Партнерські відносини започатковані у листопаді 2016 року, коли під час візиту до 
Сант-Кугата було підписано «Меморандум порозуміння між міськими радами міст Сант-
Кугат та Олександрія». Співробітництво у розвитку передової практики в управлінні містом. 
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У ході листопадового візиту члени делегації ознайомились з передовим досвідом у 
галузях енергоефективності та енергозбереження, соціально-орієнтованими проектами та 
програмами. Крім цього, іспанські колеги ознайомили гостей з України з проектом щодо 
опіки над літніми людьми, що залишились без допомоги близьких осіб. Олександрійці мали 
змогу ознайомитись з роботою центру з надання адміністративних послуг, його якісними  
характеристиками роботи, рівнем доступності для мешканців. 

Починаючи з листопада 2016 року, після візиту делегації міста Олександрії до 
іспанського міста-партнера активно продовжується співпраця в галузі реалізації положень 
Стратегії розбудови «розумного міста», зокрема, іспанський досвід враховано при розробці 
та старті реалізації програм: 

- «Безпечне місто»; 
- «Програма енергозбереження та комплексна модернізація вуличного освітлення  

м. Олександрії Кіровоградської області та пригороді 2016-2020 рр»; 
- «Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності в будівлях 

бюджетної сфери м. Олександрії Кіровоградської області 2016-2020 рр». 
Станом на сьогодні систематично відбувається обмін інформаційними даними, вітальними 
адресами та листами. 

м. Рамат-Ган, Ізраїль.  
Підготовлено до підписання «Меморандум порозуміння між міськими радами міст 

Рамат-Ган та Олександрія» 
День міста – 21 грудня  
 
Інформація про місто 

Місто в центральній агломерації Ізраїлю Гуш-Дан, на схід від Тель-Авіва, поблизу 
міст Гітава, Бней-Брак, Кирьят-Оно та Гіват-Шмуел. Рамат-Ган був заснований у 1921 році 
як сільськогосподарське поселення. Початкова назва Ір-Ганім - «Місто садів». Згодом Рамат-
Ган перейшов від аграрної економіки до комерційної та промислової. У 1926 році 
британський мандат визнав Рамат-Ган місцевою муніципальною радою.  

Сьогодні Рамат-Ган є одним з передових міст у галузі освіти, культури та розвитку 
передових технологій. Так, завдяки впровадженню новітніх технологій та інновацій у сфері 
освіти, рівень надання знань є один з найвищих в країні. Життєвий рівень вище середнього в 
країні.  
 
Партнерські відносини 

Партнерські відносини між містами започатковані у лютому 2017 року. В рамках 
розширення міжнародного співробітництва Олександрії делегація від міста відвідала місто 
Рамат-Ган. Мета візиту: обмін інформацією та вивчення передового досвіду приймаючої 
сторони в сфері освіти. В рамках обміну досвідом в освітній сфері олександрійці відвідали 
загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, де ознайомились з методами виховання 
підростаючого покоління, навчальними програмами, методами подачі та перевірки знань, 
використанням сучасних інформаційних технологій та виховним процесом. 

Основою економічного добробуту міста є біржа з обробки дорогоцінного каміння, 
готельний та туристичний бізнес, мале підприємництво.  

На високому рівні знаходиться охорона здоров’я, соціальне забезпечення громадян. 
Рамат-Ган - одне з передових міст у сфері безпечного проживання громадян.   

Станом на сьогодні систематично відбувається обмін інформаційними даними, 
вітальними адресами та листами. 

 
VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ 

 
1. Підвищення рівня міжнародного співробітництва у місті. 
2. Покращення співпраці з партнерськими містами Олександрії. 
3. Покращення інвестиційного клімату та розширення бізнесових контактів. 
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4. Створення позитивного міжнародного іміджу. 
5. Розширення поінформованості як зарубіжної спільноти про місто Олександрію, так і 

громади міста про міжнародне життя Олександрії. 
6. Розширення кола міжнародних організацій, з якими ведеться співпраця або 

переговори про взаємодію. 
7. Активізація участі міської ради, громадських організацій, представників бізнесу та 

громади у міжнародних програмах та проектах, які б сприяли підвищенню ефективності 
правління розвитком міського господарства, поліпшенню інвестиційного клімату, 
підвищенню якості життя мешканців та які будуть спрямовані на вирішення актуальних 
проблем розвитку міста, а також з залучення грантів та інвестицій для перспективних 
міських проектів. 

8. Зростання привабливості та конкурентоспроможності міста. 
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VIII. НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
1. ГАЛУЗЬ: ЕКОНОМІКА 

 
1. Реалізація програми 

«Створення 
Індустріального парку 
«Олександрія» 

Вивчення передового 
досвіду створення 
індустріальних парків, 
пошук потенційної 
керуючої компанії 
 

Травень  
2020 року 

Місто Люблін, 
Республіка 

Польща 

Міський голова, начальник 
(заступник начальника) 
управління економіки міської 
ради, депутати міської ради 

30 000 грн 

2. ГАЛУЗЬ: КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ 
1. Обмін делегаціями у 

сфері культури. 
Участь у фестивалях, 
конкурсах. Вивчення 
туристичного досвіду 

Візити до міст-побратимів 
та міст-партнерів з метою 
участі у фестивалях і 
конкурсах 

Серпень 
2020 року 

Місто Тервел, 
Республіка 
Болгарія 

Міський голова, профільний 
начальник (заступник начальника) 
управління культури та туризму 
міської ради, самодіяльні 
колективи, депутати міської ради 

120 000 грн* 

Вересень-
жовтень 

2020 року 

Місто Ярочин, 
Республіка 

Польща 

Міський голова, профільний 
начальник (заступник начальника) 
управління культури та туризму 
міської ради, самодіяльні 
колективи, депутати міської ради 

150 000 грн* 

Вивчення досвіду щодо 
організації зеленого 
туризму, створення його 
об’єктів. Вивчення досвіду 
щодо популяризації 
зеленого туризму 

Серпень 
2020 року 

Місто Тервел, 
Республіка 
Болгарія 

Міський голова, профільний 
начальник (заступник начальника) 
управління культури та туризму 
міської ради 

Фінансується 
спільно з 

візитом до 
м. Тервел  

Вивчення іноземного 
досвіду щодо організації 
бібліотечної справи 

Вересень-
жовтень 

2020 року 

Місто Ярочин, 
Республіка 

Польща 

Міський голова, профільний 
начальник (заступник начальника) 
управління культури та туризму 
міської ради, самодіяльні 
колективи, депутати міської ради 

Фінансується  
в рамках візиту 
до м. Ярочин 
на День міста 

* Окремо визначається склад делегації самодіяльних колективів та їх кількість. 
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XI. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 
№  
з/п Держава та місто проведення Напрямок співробітництва Орієнтовна дата 

проведення 
Кошторис 

відрядження 
1 2 3 4 5 
1. Місто Женева (Швейцарія) Участь у конференції з питань державно-

приватного партнерства та сталого розвитку міст 
За окремим графіком 50 000 грн 

2. Місто Відень, (Австрія) Співпраця у сфері розбудови «розумних міст» За окремим графіком 50 000 грн 
 

X. ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС ТА ЗАХОДИ  
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2019 РІК 

№ 
з/п Напрямки реалізації 

 
Перелік заходів Програми 

 
 

Термін 
виконання 

Фінан-
сування 

(тис. грн) 

Відповідальні  
за реалізацію заходу 

1 2 3 4 5 6 
1. Співпраця партнерських міст: 

забезпечення виконання заходів 
з містами-побратимами та 
партнерськими містами у різних 
сферах співпраці 

Забезпечення участі іноземних делегацій в 
святкуванні Дня міста Олександрії 

Протягом 
2020 року 

 
 
 

40,0 Управління стратегічного 
планування міської ради, 
управління забезпечення 
діяльності міської ради 

Забезпечення участі делегацій Олександрійської 
міської ради у міжнародних заходах та для 
обміну досвідом за кордоном, стажування 
спеціалістів виконавчих органів міської ради в 
муніципалітетах партнерських міст, у т. ч. 
транспортне забезпечення 

Протягом 
2020 року 

 
 
 
 

300,0 Управління стратегічного 
планування міської ради 

Забезпечення участі представників міст-
побратимів, партнерських міст та іноземних 
делегацій в міжнародних заходах у місті 
Олександрії 

Протягом 
2020 року 

 
 

40,0 Управління стратегічного 
планування міської ради, 

відділ внутрішньої 
політики міської ради 

Організація обміну інформацією між меріями 
міст про стан справ, досягнення і проблеми в 
містах 
 

Протягом 
2020 року 

 
 

- Управління стратегічного 
планування міської ради 

ВСЬОГО  380,0  
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 
2. Співпраця з міжнародними 

організаціями, інвестиційними 
фондами, дипломатичними 
представництвами, створення 
умов для залучення іноземного 
досвіду у розвиток сфер 
життєдіяльності міста 

Організація прийому іноземних офіційних 
делегацій 

Протягом 
2020 року 

- Управління стратегічного 
планування міської ради, 

відділ внутрішньої 
політики 

Участь у міжнародних форумах, конференціях, 
презентаціях, у тому числі в Україні 

Протягом 
2020 року 

100,0 Управління стратегічного 
планування міської ради 

Забезпечення мовного супроводу міжнародних 
зустрічей та заходів (оренда обладнання, 
синхронний переклад і т.д.) 

Протягом 
2020 року 

5,0 Управління стратегічного 
планування міської ради 

Виготовлення для учасників міжнародних 
заходів, зустрічей та візитів презентаційних 
матеріалів про місто (на паперових та цифрових 
носіях) та сувенірної продукції  

Протягом 
2020 року 

45,0 Управління стратегічного 
планування міської ради 

ВСЬОГО:  150,0  
3. Співпраця з закордонними 

українцями 
Налагодження зв’язків з закордонними 
українцями 

Протягом 
2020 року 

10,0 Управління стратегічного 
планування міської ради 

4. Розширення присутності міста в 
інформаційному просторі 

Створення окремої електронної платформи про 
діяльність у напрямку реалізації Стратегії 
сталого розвитку міста до 2030 року та 
міжнародне співробітництво. Забезпечення 
інформаційного наповнення платформи 

Протягом 
2020 року 

20,0 Управління стратегічного 
планування міської ради, 

управління інформатизації 
та інформаційно-

аналітичної політики 
міської ради 

5. Підвищення кваліфікації та рівня 
розуміння євроінтеграційних 
процесів та принципів 
функціонування розумного міста 

Відвідування представниками міської ради та 
громадськості семінарів, тренінгів та інших 
просвітницьких заходів 

Протягом 
2020 року 

20,0 Олександрійська міська 
рада 

 Загальний кошторис ВСЬОГО  580,0  
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


