УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ята сесія VІ скликання
РІШЕННЯ

від 12 серпня 2011 року №267
м. Ужгород

Про встановлення партнерства
між Закарпатською областю України
та медьє (областю) Боршод-Абауй-Земплен
Угорської Республіки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про транскордонне співробітництво», Указу
Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері
зовнішніх зносин» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Дати згоду на встановлення партнерства між Закарпатською областю
України і медьє (областю) Боршод-Абауй-Земплен Угорської Республіки та
доручити голові обласної державної адміністрації і голові обласної ради
підписати Договір про співробітництво між Закарпатською обласною
державною адміністрацією і обласною радою України та Загальними зборами
медьє (області) Боршод-Абауй-Земплен Угорської Республіки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Гоблика В. В. і постійну комісію обласної
ради з питань транскордонного співробітництва (Кічковський М. М.).

Голова ради

І. Балога

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

між Сторонами

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei közgyűlés

Закарпатською обласною державною

(3525 Magyarország, Miskolc, Városház tér 1.)

адміністрацією та обласною радою
(пл. Народна, 4, м. Ужгород, Україна, 88000)

másrészről a
та
Kárpátaljai Megyei Tanács

Загальними зборами

(Narodna tér 4, Ungvár, Ukrajna, 88000)

Боршод-Абауй-Земплен медьє (область)
(пл. Варошгаз, 1, м. Мішкольц, Угорщина, 3525 )

között.

§ 1: A szerződés tárgya

§ 1 Об'єкт Договору

A szerződés tárgya a határon átnyúló gazdasági

Об'єктом Договору є розвиток транскордонного

és

суспільно-економічного,

társadalmi,

közlekedési,

logisztikai,

транспортного,

környezetvédelmi, kulturális, oktatási, sport és

логістичного, природоохоронного, культурного,

egyéb kapcsolatok fejlesztése.

освітнього, спортивного та ін. співробітництва.

§ 2: Általános feltételek

§ 2 Загальні положення

1. Jelen egyezmény a magyar-ukrán és ukránmagyar
jószomszédsági
kapcsolatok
fejlesztésére
irányul
a
két
ország
jószomszédsága
és
együttműködése
szellemében történő nemzetközi politika
alapján.
2. A partnerek kijelentik a közös bizalmon, a
Partner érdekeit érintő közös tiszteleten és
kölcsönös támogatáson alapuló együttműködési
szándékukat.

1. Цей Договір укладається з метою розвитку
угорсько-українських та українсько-угорських
добросусідських
відносин
на
основі
національної політики добросусідства та
співробітництва між двома країнами.

3. Aktivizálják
részvételüket
a
nemzeti
programokban, amelyek érintik a magyar-ukrán
határmenti régiók fejlődését. Különösen fontos
a határmenti területek fejlesztésére az Európai

3. Сторони активізують участь у національних
програмах щодо розвитку українсько-угорських
прикордонних регіонів. Особливу важливість
приділяють залученню джерел ЄС до розвитку

2. Сторони
констатують
наміри
про
співробітництво на основі взаємної довіри,
поваги та підтримки спільних інтересів
окремих Сторін.
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Uniós források bevonása. Kezdeményezik a
kormányzati szintű projektek kidolgozását, és
megvalósítását (pl. magyar-ukrán közös ipari
park).
4. A megállapodó felek kezdeményezik a
Kárpátalja Megyei Tanács, Közigazgatási
Hivatal vezetőinek, dolgozóinak, a BorsodAbaúj-Zemplén megyei közgyűlés vezetőinek,
dolgozóinak, a vállalkozások, önkormányzatok
és civil szervezetek vezetői közötti rendszeres
találkozók, fórumok szervezését. Támogatják és
elősegítik a rendezvényeiken történő részvételt.
5. Különös hangsúlyt fektetnek a kulturális,
idegenforgalmi
és
sport
kapcsolatok
fejlesztésére,
elősegítik
a
különböző
fesztiválokon,
népművészeti
előadásokon,
hangversenyeken a részvételt, és az intézményi
együttműködések továbbfejlesztését.
6. Kezdeményezik a határmenti területeken az
alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatási
intézmények együttműködését.
7. Elősegítik a két térségben élő magyar és ukrán
lakosság kulturális és épített örökségének
ápolását, megóvását.
8. Elősegítik a Kárpátalján élő magyar és a BorsodAbaúj-Zemplén megyében élő ukrán nemzeti
kisebbségek teljes körű jogainak érvényesülését,
valamint nemzetiségi és kulturális fejlődését.
9. A jelen szerződés egy keretdokumentum, amely
csak az alapelveket és együttműködés főbb
területeit határozza meg.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

прикордонних територій. Ініціюють розробку
та реалізацію проектів на рівні урядів (напр.
українсько-угорський спільний індустріальний
парк).
Сторони ініціюють регулярну організацію
зустрічей,
форумів
між
керівниками,
представниками Закарпатської обласної ради та
обласної державної адміністрації, керівниками,
представниками загальних зборів області
Боршод-Абауй-Земплен,
підприємствами,
керівниками органів місцевого самоврядування
та громадських організацій. Сприяють участі в
спільних заходах.
Сторони особливу увагу приділяють розвитку
культурних, туристичних та спортивних
відносин, сприяють участі в різних фестивалях,
концертах, а також подальшому розвитку
інституційного співробітництва.
Сторони ініціюють співробітництво між
освітніми закладами початкового, середнього та
вищого ступенів.
Сторони сприяють підтримці та збереженню
культурної
спадщини
українського
та
угорського населення обох регіонів.
Сторони сприяють забезпеченню прав та
максимального
національно-культурного
розвитку угорським національним меншинам
Закарпатської
області
та
українським
національним меншинам області
Боршод-Абауй-Земплен.
Цей Договір є рамковим документом, що
визначає тільки загальні засади та основні
напрямки співробітництва.

§ 3: Együttműködés főbb területei
1.

A partnerek kinyilvánítják a széles
értelemben vett együttműködésüket a
következő pontokban:
 Gazdaság-,
területés
infrastruktúrafejlesztéssel,
oktatással,
sporttal
valamint
építészettel
kapcsolatos
konferenciák, fórumok szervezése.

§ 3 Основні напрямки співробітництва
1.

Сторони
заявляють
про
наміри
співробітництва, у широкому розумінні,
за такими напрямками:
 організація конференцій, форумів
пов'язаних
з
економічним,
територіальним, інфраструктурним,
освітнім,
спортивним
та
архітектурним розвитком.
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A Páneurópai V. számú közlekedési
és kulturális folyosó építése.
Testvérvárosi
kapcsolatok
elősegítése.
Megyei
Tanács,
Közigazgatási
Hivatal
dolgozóinak
és
önkormányzati
képviselők
tapasztalatcseréjének elősegítése és
szervezése.
Hozzátartozóiknak
kulturális rendezvényen történő
részvétel lehetőségének biztosítása.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és
Kárpátalja területén működő civil
szervezetek kapcsolatának erősítése.
Tanulmányi
és
képzési
utak
szervezése az Európai Unióba.
Idegenforgalmi
és
turisztikai
együttműködések fejlesztése.
A határon átnyúló fejlesztések során
a természeti erőforrások célszerű
felhasználásának
figyelemmel
kísérése.

 будівництво
V.
Пан’європейського
транспортного та культурного коридору.
 сприяння розвитку відносин містпобратимів.
 сприяння та забезпечення обміну
досвідом,
можливостей
участі
в
культурних
заходах
представникам
обласної ради, державної адміністрації
та органів місцевого самоврядування і їх
близьким родичам.

A partnerek együttműködésének főbb
területei bármikor bővíthetők új pontokkal
közös szándékok alapján.

Основні
напрямки
співробітництва
Сторін можуть бути доповнені на основі
взаємоузгодженого наміру.

§ 4: A Partnerek felelőssége

§ 4 Обов'язки Сторін

1. A jelen szerződés megvalósítása alatt a
partnerek felelősséget vállalnak abban,
hogy nem cselekednek egymás kárára,
támogatást nyújtanak minden közös
tevékenység magvalósításában, a közös
cél elérése érdekében.
2. A partnerek kölcsönösen informálják
egymást a határon átnyúló társadalmi és
gazdasági fejlesztésekről, projektekről,
finanszírozási lehetőségekről stb., a
közös célok elérése érdekében.

1. В рамках цього Договору Сторони
зобов'язуються, що не діятимуть на
шкоду одна одній, сприятимуть
реалізації спільних заходів з метою
досягнення спільно визначеної мети.










 зміцнення партнерських відносин між
громадськими організаціями Закарпаття
та Боршод-Абауй-Земплен.
 організація ознайомчих та освітніх
подорожей до Європейського Союзу.
 розвиток туристичного співробітництва.
 дотримання
цілеспрямованого
використання природних ресурсів в
процесі
транскордонного
співробітництва.

2. Сторони інформують одна одну про
стан транскордонного суспільноекономічного розвитку, про проекти,
можливості фінансування і т.п., з
метою досягнення спільних цілей.
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§ 5: Végfeltételek

§ 5 Заключні умови

1. A jelen egyezmény meghatározott
időtartamra lép életbe annak aláírásával.
2. Azon pontokat, melyek nincsenek
szabályozva a jelen szerződés által, a
magyar
és
ukrán
törvényhozói
dokumentumok vagy más Európai Uniós
szabályozó dokumentumok határoznak
meg.

1. Цей Договір вступає в силу з моменту
його підписання на визначений
термін.
2. Пункти, які не регулюються цим
договором,
визначаються
українськими
та
угорськими
законодавчими
документами
чи
регулятивними
документами
Європейського Союзу.

3. A szerződésben történő bármilyen
változást írásba kell foglalni, és
mellékletként kell becsatolni.

3. Зміни до цього Договору складаються
у письмовій формі та додаються.
4. Цей Договір складений двома мовами
(угорською та українською) у 6
примірниках.

4. Az egyezmény két nyelven (ukránul és
magyarul) készült 6 példányban.

Ungvár, 2011. ________/ м.Ужгород ________2011 р.

Mengyi Roland/ Менді Роланд

Олександр Ледида /

Іван Балога / Ivan Baloha

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

Голова Закарпатської

Голова Закарпатської

közgyűlés elnöke/

обласної державної

обласної ради /

Голова загальних зборів

адміністрації

A Kárpátaljai Megyei
Tanács elnöke

Боршод-Абауй-Земплен медьє
(область)

Ivan Balogha
Elnök

