
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження угод про співпрацю між 
Броварською міською радою та Броварським 

вищим училищем фізичної культури, Київським обласним 
центром «Інваспорт», Київською обласною школою 

вищої спортивної майстерності № 2 

На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 
24.12.93 р. № 3808 - XII., Державної Програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2007 - 2011 роки затвердженою постановою Кабінетом Міністрів 
України 2006 року та Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 -
2011 роки в м. Бровари від 25.01.2007 р. № 227-16-05, керуючись ст. 26 п. 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації 
Броварська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити угоди про співпрацю між Броварською міською радою та: 
1.1. Броварським вищим училищем фізичної культури і спорту 
/додаток 1/; 
1.2. Київським обласним центром «Інваспорт» /додаток 2/; 
1.3. Київською обласною школою вищої спортивної майстерності № 2 
/додаток З/. 
2. Доручити міському голові Сапожку І.В. підписати угоди про співпрацю 
вказані в пункті 1.1., 1.2., 1.3. цього рішення. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Виноградову Л.М. та постійну комісію з питань комунальної 
власності та приватизації. 

Міський голова • І.В. Сапожко 

м Бровари 
від 
№ 



Додаток 1 

до рішення Броварської 
міської ради 
від 
№ 

Угода 
про співпрацю між Броварською міською радою 

та Броварським вищим училищем фізичної культури 

м. Бровари « » 2011 р. 

Броварська міська рада в особі міського голови Сапожка Ігоря Васильовича, 
що діє на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування України» з 
однієї сторони та Броварським вищим училищем фізичної культури в особі 
директора Чигирина Олександра Григоровича, що діє на підставі статуту з другої 
сторони уклали угоду про наступне: 

1. Мета та предмет угоди, 

1.1. Головною метою угоди є забезпечення спільної діяльності в реалізації 
державної політики у галузі фізичної культури і спорту, зміцнення здоров'я 
населення міста, розвиток олімпійських, неолімпійських, параолімпійських, 
дефлімпійських видів спорту на території міста Бровари. 

2. Обов'язки сторін. 

2.1. Броварська міська рада надає можливість Броварському вищому 
училищу фізичної культури проводити навчально - тренувальні заняття в 
плавальному басейні з 50 - ти метровою ванною, користуватися 
роздягальнями й іншими підсобними приміщеннями згідно розкладу, 
складеного навчальною частиною училища та погодженого з відділом 
фізичної культури і спорту Броварської міської ради. 
2.2. Броварське вище училище фізичної культури: 

2.2.1. забезпечує можливість вихованцям, що навчаються в БВУФК 
як з м. Бровари так із інших регіонів України, виступати в змаганнях 
обласного, Всеукраїнського, міжнародного рівня з паралельним 
заліком м. Бровари; 
2.2.2. для формування збірних команд м. Бровари з видів спорту за 
клопотанням відділу фізичної культури і спорту забезпечує участь 
провідних вихованців БВУФК; 
2.2.3. надає ДЮСШ спортивний комплекс для проведення навчально 
- тренувальних занять серед вихованців ДЮСШ; 
2.2.4. надає спортивну базу для проведення занять оздоровчих груп за 
клопотанням відділу; 



2.2.5. надає спортивну базу для навчально - тренувальних занять, 
проведення ігор Чемпіонатів України з гандболу СК «Будівельник-
Бровари» та проведення загальноміських спортивно - масових 
заходів. 

3.1. Сторони використовують спортивні споруди відповідно до їх 
призначення та умов цієї угоди. 
3.2. Забезпечують збереження приміщення, запобігають його 
пошкодженню. 
3.3. Виконують вимоги внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та 
правил користування інвентарем та обладнанням. 

4.1. Ця угода вступає в силу з дня підписання її обома сторонами і діє до 
31 грудня 2013 року. 
4.2. Ця угода може бути зміненою у разі прийняття законодавчих чи 
нормативних актів, що вимагають зміни характеру відносин між сторонами, 
а також за взаємною згодою сторін чи невиконанням своїх обов'язків. 
4.3. Взаємовідносини сторін не урегульовані цим договором, 
регулюються чинним законодавством України. 

3. Відповідальність сторін: 

4. Термін дік умови, зміни і розірвання угоди. 

5. Юридичні адреси: 

Броварська міська 
рада фізичної культури 

Київської області 
07400, м. Бровари 
вул. Шевченка, 21 

Броварське вище училище 

Київської області 
07400, м. Бровари 
вул. Гагаріна, 15 

Міський голова Директор Броварського 
вищого училища фізичної 
культури 

І.В. Сапожко О.Г. Чигирин 

« » 2011 р. « » 2011 р. 

Міський голова І.В. Сапожко 



Додаток 1 

до рішення Броварської 
міської ради 
від 
№ 

Угода 
про співпрацю Броварської міської ради та 

Київським обласним центром з фізичної культури 
та спорту інвалідів «Інваспорт» 

м. Бровари " " 2011 р. 

Броварська міська рада в особі міського голови Сапожка Ігоря Васильовича, 
що діє на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування України» з 
однієї сторони та Київським обласним центром з фізичної культури та спорту 
інвалідів «Інваспорт» в особі начальника Вінніченко Марії Василівни, що діє на 
підставі статуту з другої сторони уклали угоду про наступне: 

1. Предмет угоди. 

1.1. Сторони сприяють одна одній в реалізації державної політики 
щодо залучення інвалідів до занять фізичною культурою та спортом в 
м. Бровари: 
1.2. Сторони мають право здійснювати спільні комплексні цільові 
програми на основі об'єднання зусиль і можливостей щодо сприяння 
активізації інвалідного спорту в м. Бровари, створення належних умов для 
занять фізичною культурою і спортом, реабілітації та участі в міських, 
обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

2. Обов'язки сторін. 

2.1. Броварська міська рада надає можливість безкоштовно користуватися 
плавальним басейном, його тренажерним залом та технічними 
приміщеннями для проведення занять з спортсменами - інвалідами 
м. Бровари Київського обласного центру з фізичної культури та спорту 
інвалідів «Інваспорт», згідно розкладу занять відділення «Інваспорт» в 
м. Бровари. 
2.2. Київський обласний центр з фізичної культури та спорту інвалідів 
«Інваспорт» зобов'язується: 
2.2.1. проводити організаційно - оздоровчу, спортивно — масову роботу 
в м. Бровари з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до інвалідів, а також 
представляти м. Бровари на міських, обласних, Всеукраїнських, 
міжнародних змаганнях серед інвалідів. 



2.2.2. нести відповідальність за життя та безпеку, здоров'я дітей - інвалідів 
на час перебування в плавальному басейні. 
2.2.3. виконувати гігієнічні, медичні, протипожежні, санітарні вимоги на 
час проведення занять. 
2.2.4. проводити і дотримуватись інструктажу з техніки безпеки при 
заняттях в спортивних залах, на воді та інших приміщеннях. 

3.1. Ця угода укладається терміном на 3 роки і діє з дня підписання її 
сторонами. 
3.2. Взаємовідносини сторін не урегульовані цією угодою, вони 
регулюються чинним законодавством України. 
3.3. Чинність цієї угоди припиняється внаслідок закінчення терміну дії, 
невиконанням умов однією з сторін чи за спільною згодою сторін. 
3.4. Зміни та доповнення до цієї угоди вносяться за згодою сторін згідно з 
чинним законодавством. 

3. Термін дії угоди. 

4. Юридичні адреси сторін. 

Броварська міська рада 
Київської області 

Київський обласний центр 
з фізичної культури та 
спорту інвалідів «Інваспорт» 
02125, м. Київ, 
вул. Старосільська, 2 

07400, м. Бровари 
вул. Гагаріна, 15 

Міський голова Начальник Київського обласного 
центру з фізичної культури та 
спорту інвалідів «Інваспорт» 

Ї.В. Сапожко М.В. Вінніченко 

« » 2011 р. « » .2011 р. 

Міський голова І.В. Сапожко 



Додаток 1 

до рішення Броварської 
міської ради 
від 
№ 

Угода 
про співпрацю між Броварською міською 
радою та Київською обласною школою 

вищої спортивної майстерності № 2 

м. Бровари 44 " 2011 р. 

Броварська міська рада в особі міського голови Сапожка Ігоря Васильовича, 
що діє на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування України» з 
однієї сторони та Київською обласною школою вищої спортивної майстерності 
№ 2 в особі директора Житовоза Миколи Петровича, що діє на підставі статуту з 
другої сторони уклали угоду про наступне: 

1. Мета та предмети угоди. 

1.1. Головною метою угоди є забезпечення спільної діяльності в реалізації 
державної політики у галузі фізичної культури і спорту щодо зміцнення 
здоров'я населення міста, розвитку олімпійських та неолімпійських видів 
спорту. 

Сторони виходять з того, що: 
2.1. Броварська міська рада забезпечує проведення в життя державної 
політики з питань фізичної культури і спорту на території м. Бровари, 
здійснює керівництво дорученою сферою. 
2.2. Київська обласна школа вищої спортивної майстерності № 2 є 
структурним підрозділом управління з питань фізичної культури і спорту 
Київської облдержадміністрації, яка діє на підставі статуту, забезпечує 
організацію та створення умов для підготовки навчально - тренувального 
процесу спортсменів високого класу. 
2.3. Броварська міська рада і Київська обласна школа вищої спортивної 
майстерності № 2 за умовами зазначеної угоди беруть на себе обов'язки, які 
визначають форми і методи спільної роботи щодо подальшого розвитку 
фізичної культури і спорту. 
2.4. Броварська міська рада і Київська обласна школа вищої спортивної 
майстерності № 2 будують відносини на принципах конструктивного 
співробітництва, взаємної поваги прав та інтересів. 

2. Зобов'язання сторін. 

2.1. Броварська міська рада надає Київській обласній школі вищої 
спортивної майстерності № 2 можливість безкоштовно проводити 
навчально - тренувальні заняття в плавальному басейні «Купава» з 50 - ти 
метровою ванною, користуватися роздягальнями й іншими підсобними 



приміщеннями, згідно розкладу, складеного навчальною частиною 
Київської обласної школи вищої спортивної майстерності № 2 і 
затвердженою підписом її директора. 
2.2. Київська обласна школа вищої спортивної майстерності № 2: 
2.2.1. надає можливість безкоштовно проводити навчально - тренувальні 
заняття в легкоатлетичному манежі вихованцям відділення з легкої 
атлетики дитячо-юнацької спортивної школи № 2, користуватися 
роздягальнями й іншими підсобними приміщеннями, згідно розкладу занять 
дитячо-юнацької спортивної школи № 2, а також надає можливість 
проводити безкоштовно міські спортивно - масові заходи відповідно до 
повідомлень відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради. 
2.3. Сторони зобов'язуються: 
2.3.1 Використовувати спортивні споруди відповідно до їх призначення та 

'умов цієї угоди. 
2.3.2. Забезпечити збереження приміщення, запобігати його пошкодженню і 
псуванню. 
2.3.3. Проводити і дотримуватись інструктажу з техніки безпеки при 
заняттях в спортивних залах, на воді і інших приміщеннях. 
2.3.4. Виконувати правила користування інвентарем та обладнанням, яке 
знаходиться на балансі виконавця. 

3. Відповідальність сторін. 

3.1. За не виконання умов даної угоди сторони несуть відповідальність 
згідно з чинним законодавством України. 

4. Інші умови. 

4.1. Термін дії угоди 3 роки. 
4.2. Угода вступає в дію з моменту її підписання обома сторонами. 
4.3. Ця угода може бути змінена у разі прийняття законодавчих чи 
нормативних актів, що вимагають зміни характеру стосунків між 
сторонами, а також за взаємною згодою сторін. 

Юридичні адреси. 
Київська обласна школа вищої 
спортивної майстерності № 2 
07400, м. Бровари 
вул. Гагаріна, ЗО 

Директор Київської обласної 
школи вищої спортивної 
майстерності № 2 

М.П. Житовоз 
« » 2011 р. 

Броварська міська рада 
Київської області 
07400, м. Бровари 
вул. Гагаріна, 15 

Міський голова 

І.В. Сапожко 
2011 р. 

Міський голова І.В. Сапожко 


