
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердження угоди про співпрацю l 
між Броварською міською радою 

та університетом економіки та права "Крок", 
Броварською філією 

Вищого навчального закладу ВМУРоЛ "Україна" 

Відповідно до ст. 26 (п.4З) Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи рекомендації постійних комісій з гуманітарних питань та 
з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити угоду про співпрацю між Броварською міською радою та 
університетом економіки та права "Крок" (додаток 1). 

2. Затвердити угоду про співпрацю між Броварською міською радою та 
Броварською філією Вищого навчального закладу ВМУРоЛ "Україна" 
(додаток 2). 

З. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Шестопал Л.П. 

в.о. Антоненко 

м.Бровари 
. від 1)-?-~14- 2005 р. .1 
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Подання: . '. 
начальник управління освіти 

Погоджено: 

секретар ради 

заступник міського голови 

начальник фінансового 
управління 

завідуюча юридичним відділом 

,І 

~3епепcыol , , 

с 7~ 
___ ~_-.-;;.._ І.Г. Лавер 

завідуюча загальним відділом ~::;'". КІ. Гнатюк 

голова постійноі комісіі 
з гуМанітарних питань. 
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".КIfїВ 

УГОДА 

Додаток 1 до рішення сес" 
Брова~ськоі· місько1 ради 

Вlд~лr.(tQ9 .:n:t -а5'-О?, 

про співпрпЦlО I\lіж БроваРСLКОIО I\liCLKOIO paдOIO 

тп У.lівеРСIIУСТОМ eKOllOl\liKl1 і права "Крок" 

«_)) ___ ---:200Sp. 

Броварська МІСЬка рада Київської області в особі міського голови Антоненка Biкropa 

ОлександровичІ, JlкиА діє відповідно дО ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве саМОВРJlдуванНJI" (далі -

міська рада), з однієї сторони, та Вищий навчальний заклDД "Університет економіки та права 

"КРОК" в особі ректора Лаптєва СергіJl МихайловичІ, Jlкий діє на підставі cтaтyry (далі -

Університет), з іншої сторони, домовились про наступне: 

1. ЗаПUlLllі ,оnожеllПИ 

1.1. Угода регуnrоє відносини сторін - міської' ради та Університету - у напрямках навчanьно

іlетодичноі і наукової роботи, СПРJlмованих на підготовку учнів до вступу У вищі навчальні заклади, 

іх університетську спеціалізацію, а також ·ноданНІ додаткових освітніх послуг,' СПРJlмованих на 

nOгпибпену економічну підroтoвку учнів. 

2. Предl\lет уroдп 

210 • . бл • '. ргаНlзаціJl безперервного навчOJlЬНО-ВИХОВНОГО процесу згІДНО з розро еНІIМИ манами І 

ПРОграмами з базових наПРJlмків: основи економіки та економічно' і теорії, вступ до економічної 
А' . • 
IТeмlТИКИ, ділове MOВJIeННJI, основи менеджменту тощо. 

2.2. РОЗРОбка навчально-методичного забезпеченНJI, спільне проведенНІ науково-дослідних робіт. 
23. Організація таорчих колективів педагогічних та науково-педагогічних працівників Університету 
11 ВИlCJ1адачів загальноосвітніх навчanьних закладів м. Бровари з Ме'І'ОlО підготовки підручників, 
lІааЧlUtlaНих посібників та іншоі навчвnьно-методичноі літератури. 
2.~, Проведення на базі зaranьноосвїТніх нав~nnьних' закЛадів М.Бровари інтenеКтуDJ1ЬНИХ ігор, 
~' ·~i . 

1., КОнкурсів з метоІО виямення здібної та тanаноВИТОI м 1"\ • 

2.5. Пр .' агnnьноосвітн'іх навчanЬНl1Х закnадів 
Оведення семінарів та конфереНЦІЙ ДlIII викладаЧІВ з • .• 

",Вро аоГО подагогічного досвІДУ. новІТНІХ 
. . вари 3 MeтDIO запровадження У навчanьниА процес ~epeдo 



• • технологіЯ, підвищення професійного рівня ВИКnвдачів 
ОС8іТНІХ • 

Н чанНJI в Університеті дітей - сиріт та дітей соціально незахи • 
2.6. аа inьroвих умовах. щених катеГОРIЙ- мешканців м. 
,ровар" на n ... • 
1 співробіТНИЦТВО СТОРІН даНОI угоди з ІНШИХ питань діяльності за AOln."'" 2. • ~ .. ,овими угодами. 

3. Права та оБОВ'В3КII сторів 

3.1. Міська рада: 

З.І.І. Надає УЧНJlМ МО>lUшвість отримати повну загальну середню осві-.у та забезпечує осві-.у понад 

дСpJCIIВНllіі мінімум 

З.І.2. забе,печус відбір здібних дітей з числа сиріт та дітей соціально незахищених категорій _ 

аlсwканців М. Бровари в кількості 5 осіБ на навчання в Університеті; 

З.l3. організовує виплату стипендій дітям з числа сиріт та дітей соціально незахищених категорій _ 

і •• Бровари за рахунок місцевих бюджетів тих районів чи міст, з яких діти направленні на навчання; 

З.І.4. СПРИJIє Університету в укладенні ним договорів оренди приміщень (при необхідності погоджує) 

ДІІІ організації навчально-виховного процесу за напрямами визначеними в п.2.1 даної угоди; 

З.І.5. СПРИJIє організації дострокових вступних випробувань слухачів підготовчих курсів - учнів шкіл 

М. Бровари до вс-.упу в Університет. 

3.2. y"iвrpCII",e",: 

З.2.1. надає можливість випускникам Броварської філііУніверсите-.у економіки та права "КРОК", за 

умови успішного засвоєння програмного матеріалу та при виконанні умов вступу, продовжити навчаННJl 

в Університеті за результатами дострокових вступних випробувань; 

3.2.2. організовує дострокові вступні випробування для випускників Броварської філії; 

3.23. надає можливість випускникам Броварської філії - дітям з числа сиріт та дітей соціально 

незахищених категорій _ мешканцям м. Бровари в кількості 5 осіб; відібраНим Університета"l за 

I!СkOмендацією міської ради, за умови успішного засвоєння програмного матеріалу, продовжити навчання 

в УНівеРСltтеті із знижкою в оплаті 30% на весь період навчання; 
3.2.4. надає методичну допо~огу вчителям м. Бровари в овол~дінні метоДИКОIО ви~адання предметів та 
cneЦkypciB; 

• о 

3.2.5 зд'й • та програм поглибленого вивчення . І СНІОЄ науково-методичну експертизу навчальних планІВ 

n~1 . Б и які співпрацюють У філії 
етів економічного профілю, розроблених вчителями м. ровар , .' . . 

VНіверсИТету; о. о о :: о " 

З.З. Необ' . о' ачаєтьсЯ У процесі безпосередНЬОI 
ХІДНІСТЬ залучення до даної угоди третього учасиика визи . . 

РоБОТИ' о. о 

І регуЛlОєrься окремими домовленостями. 

.. 
&: ••• ' 

'о 4. ·YtIOBII ~ступу до ypiBep~PT~ 



І учні. які успішно закінЧ)'І~ навчанНR у Броварській філії Університету • 
4 •• аТIІ на навчання до УНІверситету, можyrь бyrи зараховані о І ВИJlвИJJИ бажання 
ВС1)'П • .v в'"'"'пних випробувань Д нього за резУJlЬтатами 
.~КОВп~ v.~ • 

5. Строк діі yroAo 

5.1. ЦІ уroда укладається на строк до "_11_200 --року і набуває чинності з момеН1)' ії 
niдПIІС8ННЯ• •• ...." 
5.2. За поroдженням СТОРІН теРМІН ДІІ ЦlЄI угоди може бyrи продовженим на наС'І}'ПНИЙ строк на тих 
же або іlIШих, погоджених ~торонами , YMO~ax. 
53. Учасник, який має наМІР припинити ДІІО угоди, повинен повідомити про такий намір письмово 
не пізніше, ніж за 30 днів до дати припинення дії даної угоди. 

6. Інші УМОВ0 

6.1. окремі ПOJlоження, які угочнюють цю угоду, ОфОРМnЮIОТЬСЯ у ВИГJlяді додаткіа до неї. Вони є 
невід'ємною частиною угоди. 

6.2. Сторони несуть відповідanьність за виконання умови угоди відповідно до чинного законодавства 
України. 
63. Учасники не МВlОТЬ право передавати третій стороні свої права та зобов'язання за цією угодою 
без попередньої згоди іншого учасника. 
6.4. Сторони вживаюТh заходи щодо додержання конфіденційності пунктів цієї угоди. 
6.5. УгОДІ укладена у двох примірниках, які зберігаJОТЬСЯ у кожної із сторін та мають однакову 
юридичну сипу. 

Юридичні адреС0 

YВlВЕРСИТЕТ 

ВищиА навчВJIЬНИй заклад 
"УНіверситет економіки та права 
"КРОК" 

".Киї8-113, ВУJl. Лагерн&, 30-32 
ТeJJефони (044) 455-56-66,455-56-65,455-56-77 
TeJJ. бyxraтeрії: (044) 456-80-24 
P/PN!26008544526001 в фшії 
"Розрахунковий центр "Приватбанку" 
".Києва МФО 320649 Код ЄДРПОУ 
04635922 Свідоцтво Н!! 39042868 
lQ4идИВїдуВJJЬНИЙ податковий номер 

63S9226S91 

Pelttop с.м. Лаптєв 

МІСЬКА РАДА 

ВиконавЧИЙ комітет Броварської 
міської ради 

м. Бровари, Київська оБJl. ВУJl. ГВl'llpiHa 15, 
Телефони (294) 5-40-94 
Тел. бyxranтерії: (294) 5-10-67, 
Код 04054932 

Р/р Н!! 00601 О 11 620905/11 
МФО 821018, 
Банк цдк в Київській оооасті 

Міськвй ronOBa В.О.АвтопеIIКО 



Додаток Z 
до рішеllНЯ сесії 

Броварської міської раДl1 

від ()l. p~. Р5"К!! ~5" 1-.36"" ~ 
УГОДА 

про співпрацю між БроварськОІО філією Вищого навчального закладу 
ВМУРоЛ «Україна» 

М. БроваРl1 «29» червня 2005р. 
Броварська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» (надалі - філія) в особі директора Сніжко Н.А., яка діє на 
підставі Положення та доручення, з однієї сторони, та Броварська міська рада 
(надалі - Рада) в особі міського голови Антоненка В.О., який діє на підставі 
доручення, з іншої сторони, домовились про наступне: 

1.3агальніположеНня 
1.1. Угода регулюс відносини сторін - філії та Ради - у напрямках навчально
методичної і наукової роботи, спрямованих на підготовку учнів до вступу у 
Броварську філію вищого навчального закладу ВМУРоЛ «Україна», їх 
університетську спеціалізацію, а також надання додаткових освітніх послуг, 

спрямованих на належну підготовку учнів. 
2. Предмет угоди 

2.1. Організація безперервного навчально-виховного процесу згідно з 
розробленими планами і програмами з базових напрямків: правознавство, 
економіка, психологія, соціологія, фізична реабілітація, дизайн. 
2.2. Розробка навчально-методичного забезпечення, спільне проведення 

науково-дослідних робіт. 
2.3. Організація творчих колективів педагогічних та науково-педагогічних 
працівників філії та викладачів загальноосвітніх навчальних закладів 
Київської області з метою підготовки підручників, навчальних посі~ників та 
іншої навчально-методичної літератури. 
2.4. Проведення на базі загальноосвітніх навчальних закладів 
інтелектуальних ігор, змагань, конкурсів з метою виявлення здібної та 
талановитої молоді. 
2.5. Проведення семінарів та конференцій для викладачів загальноосвітніх 
навчальних закладів з метою запровадження У навчальний процес новітніх 
освітніх технологій досвіду, підвищення професійного рівня викладачів. , . . 
2.6. Навчання в Броварській філії дітей-сиріт та ДІтей СОЦІальне незахищених 

категорій - мешканців м. Бровари. . .. ... 
2.7. Співпраця сторін цієї угоди з ІНШИХ пит~ь ДІЯЛЬНОСТІ ЗД1Иснюється за 

додатковими угодами. 



3.1. Рада: 
3. Права та обов'ИЗКII сторі •• 

• надає учням МО>I(JJивість отримати повну заг . . .альну середню ОСВІТУ; 
• забез~ечує OC~IТY. пон~Д державний мінімум; 
• оргаНІЗОВУЄ ВІдБІР ЗДІбних ДІ·теи'" з чи .... . .... . .... сла ДІтеИ-СИРІТ та ДІтеи СОЦІально 
нез~ищених KaTeroplli - мешканців м. Бровари В кількості одна особа 
ЩОРІЧНО на навчання в Брова~~Ь~іЙ філії ВМУРоЛ «Україна»; 
- забезпечує виплату с.:.ипеНДІИ ДІТЯМ з числа дітей-сиріт та дітей соціально 
незахищених катеГОрІІі - - мешканців м. Бровари за рахунок міського 
БJOджету; 

- СП~ИЯЄ БФ BMYPo~ «YICJ?aїHa» укладенні ним договорів оренди 
ПРИМІщень (при неоБХІДНОСТІ ПОГОДЖУЄ) ДЛЯ організації навчально
виховного процесу за напрямами визначеними в п.2. І даної угоди; 

• сприяє організації дострокових вступних випробувань слухачів 
підготовчих курсів - учнів шкіл Київської області до вступу в Броварську 
філію ВМУРоЛ «Україна»; 
3.2. YH;(Jepcun,elll: 

забезпечує Довузівську підготовку учнів випускних класів 
загальноосвітніх закладів міста; 

- бере участь в організації дострокових вступних випробувань, що 
проводяться у Броварській Філії ВМУРоЛ «Україна»; 
- надає можливість випускникам, за умови успішного засвоєння 
програмного матеріалу та при виконанні умов вступу, продовжити 

навчання в Броварській філіїВМУРоЛ «Україна»; 
- надає можливість випускникам - дітям з числа сиріт та дітям соціально 
незахищених категорій-мешканцям м. Бровари в кількості одна особа 
щорічно, відібраними Радою, за умови успішного засвоєння програмного 
матеріалу, продовжити навчання в Броварській філії ВИЗ ВМУРоЛ 
«Україна» на пільгових умовах; . 
- надає методичну допомогу вчителям м. Бровари в оволодінні методикою 
Викладання предметів та спецкурсів; . 
- здійснює науково-методичнУ експертизу планІВ та програм навчання; 
- несе відповідальність за розробку програм викладання в м. Бровари 
профimoючих предметів та спецкурсів, ~еобхідних для ~~;. . 
- організовує курсову підготовку УЧНІВ загальНООСВІТНІХ ШКІЛ МІста з 

окремих предметів; .. 
з.з. Необхідність залучення дО ~~HOI уго~и третього учасника 
Визначається у процесі безпосереДНЬОI роботи І регулюється окремими 

Домовленостями. 



. . . 4. У МОВІІ вступу ДО YHiBepCIITeтy 
4 1. УЧНІ, ЯКІ УСПІШНО закінUV1ОТЬ загальн " . . · б "J & ООСВІТНІ навчалЬНІ заклади 1 
ВИJlВИ~И ЮI(ання вступати на навчання до Броварської філії ВМУРоЛ 
I(Украlна», мо>куть бути зарахован' . 
, " 1 до нього за ПІдсумками випускного 
TeCТYBaH.H~ та ВІДПОВІДНО до договору про співпрацю 3 Радою. 
4 2 УЧНІ ІНШИХ навчальних заклад· . . . . . ІВ, яКІ проходять курси з ПРОфІЛЮЮЧИХ 
предмеТІВ у навчаль~их закладах міста за узгодженими з Броварською 
філією програмами, ПІдпадають під дію п. 4.1. 

s. Термін діі YГOД~I 
5.1. Ця угода укладається на строк до «29» червня 2009 року і набуває 
чинності 3 моменту ії підписання. 

5.2. За погодженням сторін термін дії цієї угоди може бути продовженим 
на наступний термін на тих же або інших, погоджених сторонами, умовах. 
5.3. У разі відсутності письмової заяви сторін про прийнятгя або зміну 
умов цієї угоди після закінчення строку ії дії, вона вважатиметься 
продовженою на той же термін і на тих самих умовах, які передбачені 
цією УГОДОІО. 
5.4. Учасник, який має намір припинити дію угоди, повинен повідомити 
про такий намір письмово не пізніше, ніж за ЗО днів до дати припинення 

дії даної угоди. 
6. Інші умови . 

б.l. Окремі положення, які уточнюють цю угоду, ОфОРМJПOються У вигляді 
додатків до неї. Вони є невід'ємною частиною угоди. 
б.2. Сторони несуть відповідальність за виконання умови угоди відповідно 
до чинного законодавства України. 
б.3. Учасники не мають права передавати третій стороні свої права та 
зобов'язання за цією угодою без попередньої згоди i~oгo ~асни~а. . 
б.4. Сторони вживають заході щодо додержання КОНФlдеНЦIИНОСТI ПУНКТІВ 

цієї угоди. .... . 
б.5. Угода укладена у двох примірниках, ЯКІ збеРІгаються у КОЖНО І ІЗ 
сторін та мають однакову юридичну силу. 

Юридичні адреси 
Рада: У";ВЄРСlln'ЄI1I: 

Броварська філія 
ВИ «У країна» 

~~~~21 

Броварська міська рада 

·07400 
вул. Гагаріна, 15 

м. Бровари, Київської обл. 
в.о. Антоненко 

:.---~ 



Подання' .' 

НачanЬНИI( управління освіти В.І.Оніщенко 

Погоджено : 

3 -~ ~~G:c..e А аСТУПНИI( міського голови ~ Г~ ? __ Л.П.Шестопал 


	0250
	0251
	0252
	0253
	0254
	0255
	0256
	0257
	0258

