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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження У годи про співпраЦIО мі)к 

l 
БроварськоlO міськоlO радОIО та КиіВСЬКОIО міСЬКОIО радою 

Відповідно до п.43 стапі 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Уlсраїні", міська рада 

ВИРІШИЛА 

1. Затвердити Угоду про співробітництво між БроваРСЬКОIО міською радою та 

КиїВСЬКОІО міською paдOIO (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Горбатюк Л.В. 

м.Бровари 
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Затверджено 
рішенНJI Броварської міської 
ради від ~ Д!J. ~ Не A!J;t. -.:;1;1. -р.р 

УГОДА 

ПРО СПlВРОБІТНИЦТВО 
МІЖ БРОВАРСЬКОЮ МІСЬКОІО РАДОЮ ТА 

киlвСЬКОЮ МІСЬІСОІО РАДОЮ 

ПРЕАМБУЛА 

Броварська міська рада та КиіВСЬJ(а міська рада (надалі Сторони), 
бажаючи встановити партнерські зв'язки між двома містами та виходячи із 
потреб соціально-економічного розвитку міста Бровари та міста Києва 
необхідності вирішенНJI спільних екологічних проблем, забезпечення 

• •• 
сталого зростання еКОНОМІЧНОГО потеНЦIМУ МІСТ; 

спираючись на тісні економічні, матеріальні, фінансові, Ісультурні 
зв'язки, що історично та територіально склалися, відносини партнерства міх( 
населенням міста Бровари та міста Києва; 

.. " 
зважаюЧИ на В8.)кливе значення ПІДТРИМКИ ПІдприємництва та приваТНО1 

ініціативи, розширенНJI прямих ЗВ'ЯЗІ(ів між господарюючими суб'єктами . 
МІСТ; 

відзнаЧаІОЧИ В8.)lсливість вирішення питання про CТВOpeHНJI киівсы�огоo 

столичного регіону; 

керуючись ЧИННИМ законодавством УJ(раїІІИ домовились про таке: 

СТАТТЯ 1 

Сторони СПРИЯІОТЬ співробітництву на ріВllі представницької і ВИI(О1l80ЧОЇ 
влади міст здНіСИJОJОТЬ обмін досвідом в ГOJlузі місцевого самоврядувоння. , .,. 
розроБЛЯJОТЬ та реanізytОТЬ конкретнІ програми 1 плани захОДІВ. 

СТАТТЯ 2 

.. Взаємовідносини органів t.1ісцевого самоврядування міста БроваРl1 з 
органами місцевого самоврядування місто {(нево БУДУIОТЬСЯ із врахУIJОlltlІIМ 
спільних інтересів мешканців ~ic: БроварІв 'I·П l(НЄМ: що ЗД.~ЙСНІОІОТЬ 00010 
~ттєдіяnьніс'ГЬ D ЄДИJіОМУ реПОНІ, центром Jll(OrO є МІСТО КиІВ. 



СТА1ТЯЗ 

Сторони СПРИЯІОТЬ встановленню прямих контактів між економічними 
структурами, діловими колами, закладами бюджетної сфери різних галузей 
господарюванНJI. 

СТАТТЯ 4 

Органи місцевого самоврядуванНJI міста Бровари здійснюють свої 
функції разом з органами місцевого caмoBpJlдyBaнНJI міста Києва ШJIJlXОМ 
участі у таких сферах діяльності: 

- розробленНJI та реалізація спільних проектів, цільових програм розвитку 
міста Києва - столиці Украіни, дїJI яких поширюється на територію міста 
Бровари; 

.. будівництво, реконструкція та утриманНJI на території міста Бровари 
об'єктів, необхідних для здійсненНJI містом Києвом столичних функцій 
згідно з угодами, укладеними між містами; 

..: спільне утриманНJI та розвиток систем зв'JlЗку, об'єктів інженерно .. 
комунального призначенНJI, державних автомобільних ШJIJIXiв загального 
КОРИСТУВ8ННJI та інших транспортних систем на території міста Бровари, 
пов'яЗаних із здійсненНJlМ містом Києвом столичних функцій; 

- розвиток об'єктів соціально-культурного та комунального призначенНJI, 
що обслуговують загальні потреби міст Броварів та Києва; 

- СПРИJIНIIJI культурному обміну між містами Бровари та Київ, розробка 
спільних проектів проведення фестивалів та культурно-мистецьких заходів; 

.. проведенНJI спільних природоохоронних заходів в місті Бровари та місті 
Києві; 

- розроблення спільних проектів щодо використанНJI трудових ресурсів, 
попередженНJI безробітrя, реформуванНJI ринку праці. 

СТА1ТЯ5 

Сторони підтримyJОТЬ проекти, які реалізують виробничі 
підприємства, підприємницькі структури, інвестиційні фонди, спрямовані 
на riоліпшенНJI екологічної ситуації та збереження навколишнього 
середовища, раціонального ресурсозберіnuочого прирОдокористування, 
ліквідації н~слідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
характеру . 

.. СТАТТЯб 
::.: ~·.~··: .. ~·Сторони підтрИМУJОТЬ представників середнього та малого бізнесу у 
~::діяльності на території cтo~iH, СПРИJIІОТЬ РОЗВИТІСУ прямих ЗВ'язкі~ між 
:riі,цпрJ.'l~СТВами, обміну прОдУКЦІЄЮ власного виробництва та теХНОЛОПЯМ.I. 
~~;.~~.~ .. ~.~ -



СТАТТЯ 7 

Сторони інформують одна одну про події та заходи, що стосуються 
спільних інтересів відповідних територіальних громад міст. 

СТАТТЯ 8 

Вирішення питань з приводу тлумачення і застосування положень цієї 
Угоди піДЛЯГaJОТЬ уреryлюванню шляхом консультацій і переговорів між 
Сторонами. 

СТАТТЯ 9 

Сторони укладають також між собою інші угоди в галузях, що 
становлять спільний інтерес для співробітництва. 

Реалізація окремих напрямків співпраці здійснюється шляхом 
укладання додаткових угод, які є невід'ємною частиною цієї угоди. 

СТАТТЯ 10 

цк Угода діє з моменту підписання ії обома сторонами до моменту 
розірвання Угоди за домовленістю Сторін або укладання іншої Угоди про 
співпрацю. 

Укладено в місті Києві 2005 р. У двох примірниках 
українською мовою, які мають однакову силу, по одному примірнику для 

кожної із Сторін. 

АдРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРШ: 

Київська міська рада 

01044, М.Київ, вул.Хрещатик,36 
8(044)221-22-37 

8(044)226-24-12 

Угоду підписали: 

Від київсы�оїї місы�оїї ради 
Міський голова. 
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Броварська міська рада 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна,І5 
8(294) 5-40-94 

Від Броварської міської ради 
Міський голова 

В.Антоненко 
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