
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІI СЕСІЯ VІІІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
26 травня 2022 року                             Стрий            №1157
 

Про співпрацю між містом 
Еш-сюр-Альзетт, Люксембург
та містом Стрий
Львівської області.

З метою забезпеченнярозвитку економічної, торговельної та 
культурноїспівпраці, обміну досвідом роботи органів місцевого 
самоврядування, відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Схвалити Угоду про співпрацю між Стрийською міською радою 
Львівської області та муніципальною радою Еш-сюр-Альзетт.
2. Встановити взаємовигідні ділові контакти між містами. Співпрацювати 
у сфері освіти шляхом розвитку прямих партнерських зв’язків між освітніми 
закладами. Взаємодіяти у галузі охорони здоров’я населення. Сприяти 
розвитку співробітництва у сфері культури і туризму. Взаємодіяти та 
проводити спільні розробки щодо системного покращення використання 
ресурсів, енергоефективності, енергозбереження, мінімізації відходів та 
запобігання їх негативному впливу на довкілля і здоров’я населення.
3. Уповноважити  міського голову Олега Канівця, від імені Стрийської  
міської територіальної громади підписати угоду згідно з додатком №1. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (С.Ковальчук) та заступника міського голови Андрія 
Стасіва.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток до рішення ХХІІ сесії
VIII демократичного скликання
№ 1157 від 26 травня 2022 року 

УГОДА

про побратимство між двома містами Еш-сюр-Альзет та Стрий

Побратимство є унікальною можливістю інтеграції громадян в особливі 
умови дружби двох міст.

Одночасно розвиватиметься безпосередня та активна участь асоціацій, 
установ у різних сферах діяльності.

У контексті саме цього побратимства важливо підкреслити солідарність 
жителів Еша з мешканцями Стрия в цій складній ситуації, в час війни.

Таким чином, муніципалітети Еш-сюр-Альзет та Стрия формалізують 
своє побратимство, визначаючи такі спільні цілі:

– Пріоритет надається освітнім та культурним проектам.

- Будуть підтримуватися постійні відносини між спортивними 
товариствами.

- Захист прав людини та національних меншин

- Об'єднання зусиль в екологічному переході

- Розкриття місцевої майстерності шляхом проведення виставок та 
участь у них.

- Сприяти обміну артистами.

Подальша співпраця буде реалізовна й іншими проектами.

Голова міста Еш-сюр-Альзет Голова міста Стрий

Георгес Мішо Олег Канівець

Секретар ради Мар’ян БЕРНИК


