Партнерство, співробітництво та побратимство між містами
Плонськ (Республіка Польща)
Меморандум про партнерство був підписаний 20.05.2017 року в Тернополі, а договір про
партнерство – 24.09.2017 року в Плонську.
Між Тернополем та Плонськом налагоджена співпраця в галузі спортивних обмінів, ведуться
переговори, щодо співпраці між двома школами Тернополя та двома школами Плонська.
Відбувся обмін в галузі культури. Працівник міської ради Тернополя проходив стажування в
міській раді Плонська.
Ельблонг (Республіка Польща)
27.06.1992 році в м. Ельблонг був підписаний договір про співпрацю між містами Ельблонг
та Тернопіль, а 28.08.2015 року в Тернополі – Рамкова Угода про партнерську співпрацю між
містом Ельблонг та містом Тернопіль.
В рамках співпраці проводилися регулярні обміни в галузі спорту, освіти та культури.
Налагоджена співпраця з українською діаспорою Ельблонга.
Важливим роком в питанні активних обмінів став - 2017 рік, в якому відзначили 25- річчя
співпраці. В рамках 25- річчя в Тернополі була організована виставка митців Ельблонга: в
українському домі «Перемога» та в Арт – галереї.
В Ельблонзі проведено стажування працівників міської ради Тернополя. Також Ельблонг
відвідала телекомпанія TV – 4, яка виготовила декілька фільмів про Ельблонг та співпрацю з
Тернополем.
Футбольні дитячі команди з Тернополя щорічно приймають участь в футбольному турнірі в
Ельблонзі, так і в Тернополі.
В рамках традиційного Міжнародного бігу, команда, в складі депутатів Тернопільської
міської ради, прийняла участь в цьогорічному пробігу.
Завдяки співпраці з Ельблонгом, Тернопіль започатковує співпрацю з норвезьким містом
Ставангер, делегація якого 24-26 серпня 2018 року планує відвідати Тернопіль.
Організовано співпрацю між вузами Тернополя і Ельблонга. Делегація Ректорів в цьому році
здійснила візит до Ельблонга, а делегація вузів Ельблонга відвідала Тернопіль. Тернопіль
прийняв також бізнесову делегацію з Ельблонга, в цьому році.
Хожув (Республіка Польща)
Співпраця між Тернополем та Хожувом відбувається на підставі Угоди про партнерську
співпрацю від 25. 08.2007 року та Присяги Близнючого Партнерства від 05.06.2009 року, в
рамках яких відбуваються: обміни між молоддю, співпраця в галузі спорту, культури, освіти,
стажування працівників. Художні колективи з Хожува є постійними учасниками
Міжнародного фестивалю духовної пісні «Я там, де є Благословення».
Відбуваються обміни досвідом, зокрема візити працівників міської ради Тернополя до
Хожува та візити працівників Хожува до Тернополя.
Активно діють контакти громадських організацій, зокрема напрацьовано досвід співпраці
громадської організації «Фортеця» (Тернопіль) з громадськими організаціями Хожува,
налагоджений постійний обмін молоддю.
Ниса (Республіка Польща)
Договір про партнерство між Тернополем і Нисою був підписаний 28.09.2015 року в місті
Тернополі.
В рамках підписаного договору відбувається обмін делегаціями, співпраця в галузі освіти,
спорту. Діє угода між управліннями освіти двох міст, також підписано договір між ЗОШ №8
Тернополя та гімназією міста Ниси. Школа з Тернополя та гімназія з Ниси реалізували
перший молодіжний проект обміну за кошти ЄС. Організовано візит фольклорного
колективу з Ниси до Тернополя для участі в міському заході «Католицьке Різдво» в 2017
році.
Делегація з Тернополя прийняла участь вVII фестивалі «Вогню і Води» в Нисі 2017 році.

Тарнув (Республіка Польща)
Співпраця між Тернополем та Тарнувом встановлена 23 квітня 2004 року,коли було
підписано Порозуміння про взаємну співпрацю і добрі відносини та згідно Присяги
побратимства, яку було підписано в Тернополі 28.08.2013 року.
Співпраця відбувається на рівні делегацій міст, а також в галузі освіти, культури,
спорту,туризму, медицини. Зокрема між міською комунальною лікарнею №2 і
спеціалізованою лікарнею ім. Є.Щекліка, підписано 28.08.2014 році, в місті Тернополі Угоду
про співпрацю. В рамках Угоди, працівники лікарні з Тернополя регулярно проходять
стажування в лікарні Тарнува, відбуваються візити лікарів з Тарнува до Тернополя.
Налагоджено контакти між туристичними центрами Тернополя і Тарнува.
Мерія Тарнува вже другий рік поспіль організовує стажування вчителя польської мови ЗОШ
№11 за власні кошти мерії Тарнува.
На зустрічі міст – партнерів Тарнува, в цьому році проведена презентація Тернополя , а в
2017 році - палатка з рекламною продукцією Тернополя була представлена на Днях Тарнува.
Сувалкі (Республіка Польща)
Лист про наміри між Тернополем і Сувалкі був підписаний 5 серпня 2017 року з метою
встановлення співпраці та реалізації проектів транскордонної співпраці Польща – Білорусь –
Україна. В рамках підписаного Листа про наміри було підготовлено два спільних проекти.
Відбуваються візити в рамках проекту, обмін делегаціями. Встановлено контакт між
школами Тернополя і Сувалкі. Тернопільська ЗОШ №3 прийняла делегацію з Сувалок в 2018
році. Заплановано 10-12 серпня 2018 року візит делегації з Тернополя на Дні міста Сувалкі.
Вільянді (Естонія)
Співпраця між естонським містом Вільянді відбувається з 2004 року, в сферах:спорту,
культури, молодіжних обмінів, обмінами делегаціями міст.
Футбольна команда з Тернополя щорічно приймає участь в Міжнародному турнірі у Вільянді
HANSACUP, в червні. Завдяки ініціативи мерії Вільянді Тернопіль включено до реалізації
спільного проекту Міністерства закордонних справ Естонії, який розпочнеться в вересні 2018
році і передбачає вивчення досвіду співпраці органів місцевого самоврядування з
громадськими організаціями.
Батумі (Грузія)
Співпраця між Батумі і Тернополем діє на підставі підписаного 26.12.2007 року в м. Батумі
Протоколу про наміри, Угоди про партнерство та співробітництво та Присяги про
побратимство, підписано 28.08.2011 року в місті Тернополі. Співпраця між містами
відбувається шляхом обміну делегаціями, в галузі медицини, освіти, культури, молодіжного
обміну.
Художні колективи з Батумі відвідували Тернопіль, зокрема були учасниками міжнародного
фестивалю «Я там, де є Благословення». Підписано меморандум про співпрацю між
управліннями в справах молодіжної політики і спорту м. Тернополя і Департаментом по
справах молоді і спорту Аджарії.
23.02.2016 році проведені візити працівників медичної галузі Тернополя в Батумі, так і
делегація з Батумі відвідала Тернопіль. Відбуваються візити делегацій молодих футболістів
Тернополя в Батумі, так і з Батумі в Тернопіль на футбольні турніри. Надано допомогу і
встановлено контакти Вузів Тернополя і Батумі.
Єлєня Гура (Республіка Польща)
Протокол про наміри між Тернополем та Єлєнею Гурою був підписаний 28 серпня 2016 року
в м. Тернопіль. Ініціатива, щодо співпраці між містами надійшла від польської сторони,
поскільки студенти з ТНЕУ щорічно відвідують Єлєню Гуру, згідно співпраці між
Вроцловським економічним університетом (в Єлєні Гурі відділення туризму) і ТНЕУ.
Відбуваються обміни делегаціями міст, обміни в галузі освіти, культури, вузів.

Завдяки співпраці між містами налагоджено співпрацю між ТНТУ ім. і. Пулюя і
Вроцловським економічним університетом.
В Єлєні Гурі проведено стажування працівника Тернопільської міської ради. На вересень
цього року заплановано візит освітян Єлєні Гури до Тернополя.
В стадії обговорення налагодження обмінів в сфері культури.
В галузі туризму - організовано презентацію туристичних фірм з Єлєні Гури в Тернополі, в
2017 році.
Проводяться регулярні контакти по розширенню співпраці між установами та організаціями.
Новотомишльський повіт (Республіка Польща)
Співпраця між Тернополем і Новотомишльським повітом діє на підставі Листа про наміри,
підписаного 09.09.2011 року та Декларації про партнерство і дружні відносини від 25.08.2012
році.
Співпраця передбачає: обмін делегаціями партнерів, обмін в галузі спорту, культури, освіти,
економіки.
В 2017 році було підписано дві угоди в галузі освіти між Галицьким коледжем ім. В.
Чорновола і об’єднанням шкіл м. Збоншин та Тернопільською ЗОШ №11 і об’єднанням шкіл
м. Збоншин. В рамках підписаних договорів проведено стажування вчителя польської мови
Тернопільської ЗОШ №11 в місті Збоншин в 2017 році. Галицький коледж ім. В. Чорновола
та об’єднання шкіл в місті Збоншин реалізовують перший німецько-польсько-український
проект в рамках молодіжного обміну -в Тернополі, в місті Збоншин (РП) та Вердер (ФРН)
В 2017 році організовано візит представників бізнесу Новотомишльського повіту та центру
зайнятості до Тернополя, де обговорювалися питання започаткування контактів.
В серпні 2018 року заплановано участь молодіжної футбольної команди Новотомишльського
повіту в Тернополі, і 29 серпня 2018 році футбольної команди з Тернополя в
Новотомишльському повіті.
Передбачається візит делегації повіту до Тернополя в серпні 2018 році.
Таураге (Литва)
Співпраця між Тернополем і Таураге діє згідно Угоди про співробітництво, підписане в 28
серпня 2015 року в місті Тернопіль. Дана Угода передбачає співпрацю в різних сферах,
зокрема:охорони здоров’я, спорту, освіти, культури,туризму, бізнесу.
Тернопільською ЗОШ №5 та гімназією Таураге реалізовано перший українсько-литовський
проект «Удосконалюй себе та надихай світ навколо», а в 2018 році в рамках Днів Литовської
культури в Тернополі підписано Договір про співпрацю.
Крім цього налагоджено контакти між музичними школами Тернополя та Таураге.
Мерія Таураге організовує літні табори для дітей – учасників АТО з Тернополя, зокрема в
2017 році та 2018 році по дві групи дітей з Тернополя відвідали Литву. Також було залучено
групу дітей з міста Лисичанськ.
В стадії переговорів співпраця між лікувальними установами міст.
В 2018 році Тернопіль відвідала литовська делегація Тауразького повіту, яка взяла участь в
Днях Європи та Днях Литовської культури.
Проводиться обмін футбольними дитячими командами.
Відбуваються візити представників литовського бізнесу до Тернополя на інвестиційний
форум.
Слівен (Болгарія)
В 2017 році відновлено контакти з болгарським містом Слівен, а делегація Тернопільської
міської ради відвідала в жовтні 2017 року Слівен та взяла участь в заходах з нагоди Дня
міста Слівена, провели переговори.
В серпні 2018 року заплановано візит делегації з Слівена в Тернопіль.
Апостолес (Аргентина)

8 травня 2018 року підписано Меморандум про наміри між Тернополем та аргентинським
містом Апостолес, в якому проживає чисельна українська громада.
27.08.2016 року підписано Угоду про співпрацю з Українською Центральною
Репрезентацією в Аргентинській Республіці.
Парма (Огайо)
07 червня 2018 року підписано Меморандум про наміри з американським містом Парма,
штат Огайо.
***
Тернопільська міська рада співпрацює з українською діаспорою з Польщі, Естонії,
Німеччини, Іспанії, Словенії, Аргентини, Бразилії та СКУМО.
Проводиться робота по пошуку нових партнерів та поглиблюється співпраця з існуючими
партнерами.

