
 

  
 УКРАЇНА 

 ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  РІШЕННЯ 

 

від _____________ №_________ 
                            м. Житомир 

 

 

Про затвердження меморандуму про 

співпрацю 

  

  

        На підставі звернення громадської організації «Баскетбольний клуб 2000» 

та керуючись статтями 32, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Житомирської міської ради  

  

ВИРІШИВ: 

       1. Затвердити меморандум про співпрацю між виконавчим комітетом 

Житомирської міської ради та громадською організацією «Баскетбольний клуб 

Житомир 2000» відповідно до додатку. 

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Місюрову М.О. 

  

  

  

Міський голова                                                                          С.І. Сухомлин 
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Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

 ______________ № ________  

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ 

ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ПАРТНЕРСТВО 

 

між виконавчим комітетом Житомирської міської ради 

 та громадською організацією  

«Баскетбольний клуб Житомир 2000» 

 

м. Житомир                          «     » грудня 2019 року 

 

 

1. Загальні положення 

Цей Меморандум про співпрацю (надалі – «Меморандум») визначає 

відносини та напрями співробітництва між виконавчим комітетом 

Житомирської міської ради та громадською організацією «Баскетбольний клуб 

Житомир 2000», які разом іменуються як Сторони. 

Сторони укладають цей Меморандум з метою координації діяльності та 

консолідації зусиль у галузі розвитку професійного спорту, спрямованих на 

підвищення рівня конкурентоспроможності житомирського баскетболу на 

національному та міжнародному рівні шляхом формування потужної бази – 

професійного баскетбольного клубу як основи розвитку дитячого, 

студентського, аматорського баскетболу, а також його організаційного 

забезпечення – інфраструктури, тренерського та суддівського складу.  

У рамках цього Меморандуму Сторони будують свої відносини на 

підставі рівності, партнерства, гласності та захисту прав і інтересів кожної із 

Сторін. 

 

2. Напрями співробітництва Сторін 

Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають наступні сфери 

співробітництва: 

1. Розробка та реалізація програм розвитку професійного баскетболу. 



3 

 

Продовження додатка 

 

2. Включення соціально орієнтованих проектів ГО «Баскетбольний 

клуб Житомир 2000» до відповідних цільових програм у порядку, визначеному 

чинним законодавством України та рішеннями Житомирської міської ради, її 

виконавчого комітету. 

3. Сприяння у налагодженні партнерських відносин ГО 

«Баскетбольний клуб Житомир 2000» щодо організації та проведень змагань 

чемпіонатів, кубків першості, всеукраїнських та міжнародних змагань, інших 

змагань та спортивних заходів на базі спортивної інфраструктури об’єднаної 

територіальної громади. 

4. Спільна розбудова та модернізація спортивної інфраструктури 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади. 

5. Всебічна підтримка якісного тренувального процесу та участі у 

змаганнях команди БК Житомир. 

 

3. Прикінцеві положення 

Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно 

відносинами незалежних сторін.  

Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких 

питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з 

положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін 

укладати інші угоди з іншими особами. 

Усі зміни та доповнення до Меморандуму приймаються за взаємною 

домовленістю сторін.  

Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та діє до 

моменту досягнення його мети. 

Текст Меморандуму складений у 2 (двох) примірниках українською 

мовою, по 1 (одному) примірнику для кожної із Сторін.  

 

Підписи сторін 

 

Виконавчий комітет  

Житомирської міської ради 

Житомирський міський голова 

 

 

Сухомлин С.І. ______________ 

Громадська організація 

«Баскетбольний клуб Житомир 2000» 

Президент ГО 

 

 

Апарін Д.М. _____________________ 
 

 

Начальник управління у справах 

 сім’ї, молоді та спорту                                                                      І.А.Ковальчук 

 
 

Керуючий справами                                                                           О.М. Пашко 


