МЕМОРАНДУМ
про співпрацю між Громадською організацією “Громадянський рух
“За процвітання Черкащини”, Чигиринською районною державною
адміністрацією та Чигиринською районною радою
м. Чигирин
року

“___” __________ 2015

Громадська організація «Громадянський рух «За процвітання Черкащини» з
одного боку, Чигиринська районна державна адміністрація та Чигиринська
районна рада з іншого боку (далі – СТОРОНИ), усвідомлюючи необхідність
подолання економічної кризи та відродження Чигиринського району,
керуючись основними принципами партнерства громад, домовилися про
наступне:
1.1.

Цим МЕМОРАНДУМОМ ми визначаємо, що нашою спільною метою
є розвиток і процвітання Чигиринщини. Мети можливо досягти за
умови публічної відкритої взаємодії, вільного використання
інформації, активного залучення фахівців для реалізації проекту
сталого розвитку Чигиринщини в напрямах освіти, туризму,
публічно-приватного партнерства, створення екологічно чистих
виробництв.

1.2.

МЕМОРАНДУМ укладено з метою закріплення домовленостей щодо
співпраці та консолідації зусиль СТОРІН, направлених на залучення
інвестицій, створення нових робочих місць, забезпечення високої
якості життя громадян Чигиринського району.

1.3.

СТОРОНИ координують заходи, які проводяться в рамках
поставленої мети та спільне проведення яких підвищує ефективність
співробітництва, та домовилися про наступний розподіл обов’язків.

2. Громадянський рух «За процвітання Черкащини»:
2.1.

Опрацьовує проектні ідеї з розвитку туризму, освіти, та екологічно
чистого сільського господарства в соціальні та інвестиційні проекти;

2.2.

Надає соціальні та інвестиційні проекти розвитку Чигиринщини
міністерствам, відомствам, недержавним фондам, інвесторам,
міжнародним донорам;

2.3.

Залучає до виконання проектів розвитку Чигиринського району
фахових спеціалістів з конкретних напрямів;

2.4.

Організовує виставки, презентації потенціалу Чигиринського району
серед інвесторів та меценатів;

2.5.

Координує дії з органами державної влади та місцевого
самоврядування, міністерствами, відомствами, міжнародними
донорами;

3. Чигиринська районна державна адміністрація та Чигиринська
районна рада:
3.1.

Надають інформацію, що необхідна для створення інвестиційної
карти Чигиринщини, та окремих проектів розвитку району в галузях
освіти, туризму, екологічно чистого сільського господарства;

3.2.

Сприяють виділенню земельних ділянок під будівництво нових
закладів освіти, громадського харчування та туристичного
обслуговування;

3.3.

Передбачають в районному бюджеті кошти для дольової участі в
фінансуванні проектів сталого розвитку території Чигиринського
району;

3.4.

Забезпечують включення напрацьованого Громадянським рухом «за
процвітання Черкащини» проекту сталого розвитку Чигиринщини до
програми соціально-економічного розвитку району;

3.5.

Надають всебічну інформаційну підтримку проекту сталого розвитку
Чигиринщини серед громадськості, сприяють залученню жителів
району до заходів із відновлення туристичної інфраструктури та
обслуговування туристів;

4. Цей МЕМОРАНДУМ набуває чинності з моменту підписання його
СТОРОНАМИ і діє до досягнення спільної мети.

5. Зміни та доповнення до МЕМОРАНДУМУ приймаються за згодою
СТОРІН шляхом підписання протоколів, які становитимуть невід’ємну
частину цього МЕМОРАНДУМУ.
На підтвердження зазначених положень цей МЕМОРАНДУМ підписали
уповноважені особи СТОРІН:
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