Załącznik
do uchwały Nr XXV/180/96
Rady Miejskiej w Chełmie
z dnia 20 marca 1996 r.

Porozumienie
o współpracy miast Chełm w Rzeczypospolitej Polskiej i Kowel na Ukrainie.

Dążąc do zbliżenia między narodami polskim i ukraińskim, młodzieży obu państw, w celu
polepszenia gospodarczych i społecznych stosunków dobrosąsiedzkich, a także dla lepszego
poznania naszych tradycji, naszej działalności, osiągnięć oraz planów rozwoju kraju,
przedstawionych przez organy samorządowe, osiągnąwszy porozumienie, Strony deklarują co
następuje:
§1
Pomiędzy miastami Chełm i Kowel organizuje się współpracę w następujących dziedzinach:
— ochrony środowiska oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa;
— gospodarki mieszkaniowo-komunalnej;
— architektury i rozwoju budownictwa;
— ochrony zdrowia i opieki społecznej;
— oświaty i wychowania;
— kultury, sportu i turystyki;

§2
Wspierać organizację i rozwój współpracy pomiędzy załogami przedsiębiorstw, instytucjami i
organizacjami o wszelakich formach własności dążąc na tej bazie do stworzenia wspólnych
przedsięwzięć zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

§3
Dokonywać wymiany doświadczeń w pracy struktur i organów samorządu lokalnego odnośnie
kwestii dotyczących zarządzania miastem, doboru i przygotowania kadr, zwiększenia dyscypliny
obywatelskiej w miastach, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, rozwoju tradycji
narodowych i kulturowych, gospodarki miejskiej i zwiększaniu udziału obywateli w życiu
społecznym i politycznym.
§4
Dokonywać wymiany delegacji organów samorządu lokalnego, przedsiębiorstw, placówek
oświatowych, kulturalnych i sportowych, w okresie wakacyjnym grup młodzieży i uczniów.
Wspierać wymianę kulturalną w ramach występów zespołów artystycznych, grup turystycznych,
wystaw prac profesjonalnych artystów, ekspozycji muzealnych. Organizować targi, seminaria
o charakterze organizacyjno-prawnym.
§5
Wspierać inicjatywy diaspory polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce. Sprzyjać rozwojowi
kultury narodowej i mowy ojczystej, ochronie zabytków kultury i cmentarzy.

Pełnomocni przedstawiciele obu miast do dnia 15 marca każdego roku będą spotykać się na
najwyższym szczeblu w celu omówienia realizacji warunków Porozumienia i Programu,
dokonania podsumowań, ustalenia celów na rok następny.

§7
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. Może być ono wypowiedziane w formie pisemnej
przez każdą z Umawiających się Stron, w takim wypadku traci moc po upływie 6 miesięcy.
Porozumienie niniejsze może być zmienione za zgodą Umawiających się Stron.

§9
Porozumienie niniejsze sporządzono w dniu
20
marca
1996 r. w dwóch
egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym oba teksty posiadają
jednakową moc.
§10

Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego podpisania .

Strona polska

Strona ukraińska

