
 

 

 

 

 

          УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

 

 

від_____________№ ____________   

 

м. Житомир 

 
 

 

 
 

 

 

На підставі звернення громадської організації «Футзальний клуб ІнБев 

Житомир» та керуючись статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити меморандум про співпрацю між Житомирською міською 

радою та громадської організації «Футзальний клуб ІнБев Житомир» відповідно 

до додатку. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу 

обов’язків. 

 

        

Міський голова                 С.І. Сухомлин 

 

 

 

 

Про затвердження меморандуму про 

співпрацю 

 

 

 



Додаток  

      до Рішення Житомирської міської ради  

      №  _____ від ___________________  

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 
 

між Житомирською міською радою та громадською організацією 

«Футзальний клуб ІнБев Житомир» 

  

 

м. Житомир                                                                               23 квітня 2019 року 

 

1. Мета та загальні положення 

1.1.  Метою Меморандуму є взаємодія, координація діяльності та 

консолідація зусиль Житомирської міської ради та громадської організації 

«Футзальний клуб ІнБев Житомир» (далі – сторони) щодо  розвитку та 

популяризації здорового способу життя серед населення Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

1.2.  Сторони на взаємній основі сприяють розвитку футзалу, зокрема 

шляхом розробки та втілення у життя спільних програм, проектів та інших 

форм співробітництва по розвитку спорту та розбудові спортивної 

інфраструктури. 

1.3.  Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають 

здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, встановленої цим 

Меморандумом.  

1.4.  Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму регулюється чинним 

законодавством. Сторони взаємодіють на принципах законності, 

рівноправності, взаємної відповідальності, поваги, врахування взаємних 

законних іентересів та конструктивного діалогу під час реалізації цілей цього 

Меморандуму. 

 

2. Напрями співпраці 

2.1. Сторони погодились на співпрацю щодо розвитку футзалу та спорту 

загалом серед  дітей та молоді, а саме у таких ділянках та напрямах: 



2.1.1. Включення соціально орієнтованих проектів ГО «Футзальний клуб 

ІнБев Житомир» до відповідних цільових програм у порядку, визначеному 

чинним законодавством України та рішеннями Житомирської міської ради, її 

виконавчого комітету.  

2.1.2. Спільна розбудова та модернізація спортивної інфраструктури на 

об’єктах м. Житомира. 

2.1.3. Сприяння у налагодженні партнерських відносин ГО «Футзальний 

клуб ІнБев Житомир» щодо організації та проведення змагань чемпіонатів, 

кубків першості, всеукраїнських і міжнародних змагань, інших змагань та 

спортивних заходів на базі спортивної інфраструктури у м. Житомирі. 

2.1.4. Всебічна підтримка якісного тренувального процесу та участі у 

змаганнях футбольних команд «ІнБев». 

2.1.5. Сприяння у здобутті вищої освіти, в тому числі з фізичної культури та 

спорту в освітніх закладах м. Житомира. 

 

3. Строк дії Меморандуму 

3.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання 

сторонами та діє до моменту досягнення його мети. 

 

4. Інші умови 

 4.1. Усі зміни та доповнення до Меморандуму приймаються за взаємною 

домовленістю Сторін. 

 4.2. Меморандум складений українською мовою у двох примірниках, які 

мають однакову юридичну силу, та зберігаються по одному у кожної зі Сторін.  

 4.3. Меморандум не є попереднім договором та/або договором про наміри 

та не створює для Сторін юридичних наслідків щодо передачі та/або набуття 

нерухомого майна.  

 

5. Підписи сторін 

 

 

Житомирська міська рада                           Громадська організація «Футзальний 

Житомирський міський голова:           клуб ІнБев Житомир» 

Уповноважений Представник: 

 

Сухомлин С.І. _______________              Кожанов  К.Л. __________________ 

 
 


