
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІВСЬКОУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 
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"~po затвеРД>ІСеНИJI угод про співпрацю 
МІЖ Броварською міською радою та 
Броварським вищим училищем фізичної 
культури, Київським обласним центром 
"Інваспорт", Київською обласною ПІКолою 
1;'ищої спортивної MaicтepHOcri Н!! 2" . 
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На виконання Закону УкраїнИ "Про фізичну культуру і спорт" 
від 24.12.93 р. N!! 3808 - хп., Цільоврї КОМШІексної програми "Фізичне 
виховання - здоров'я нації", затвердженої Указом Президента України від 
01.09.98 р. N!! 963/98, керуючись ст.' 26 п. 43 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 
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1. Затвердити угоди про співпрацю між Броварською міською радою та: 
І.І.Броварським ВШЦИМ училищем фізичної культури і спор1У (додаток 
Н! 1); . І .. 

1.2.Київським обласним ценіром "Інваспорт" (додатокН!! 2)~. _ . 
l.з.Київською обласною школою вищої спортивно! маистерноcn 

Н! 2 (додаток N!! 3). , . . 
2 К dlВIIЯМ Даного о рuпевня покласти на заC1'YПlfИКа 
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Поданив: 

- Начальник відділу 
фізичної культури і спорту 

ПОГОДЖЕНО: 

- Секретар ради 

, - Перший засtyIIНИК міського голови 
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- Заступник Міського голови 
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Додаток Н!! 1 

д? РЇШеННJI Броварської міської ради 
B1Д~~ 200Sp.N!! 1~~-з.9-~ 

Угода 
про співпрацю між Броварською міською радою 

та Броварським вищим УЧИЛИщем фізичної культури. 

м.Бровари СІ " ____ 2005 р. 

Броварська міська рада в особі міського голови Антоненка Віктора 
ОJIександровича, що діє на підставі ст. 42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування України" з однієї сторони та Броварським вищим училищем 
фізичної культури в особі дирепора Чигирина Олександра Григоровича, що 
діє ва підставі ста1У1'У з другої сторони yюnши угоду про наступне: 

1. Мета та предмет УГОдИ. 

1.1. Головною метою угоди є забезпечення спільної діяльності в реалізації 
державної політики у галузі фізичної ку~Т?'.!'и і спорту,. зм~~енНJI 
здоров' JI населення міста, розвиток. ОJПМIПИСЬких, HeoтM~CЬ~, 
паралімпійських, дефлімпійських вИД1В спорту на теРИТОРll МІста 

. Бровари. 

2. Обов'язки сторін. 

2' 'І Б . рада надає можливість Броварському вищому . . роварська NUська . 
фізичної культури проводити навчально - тренувальш зaнятrя 

}'ЧИJIИIЦy б" . "Купава" з SO - ти метровою ванною, 
в ІШавальному асеИН1 .. . підсобними приміщеннями 
користуватися роздягальнями и UППИМИастиною училища . го навчальною ч . ЗГІДНо розкладу, складено. .. . . 

2 2 Б 'lПVтnппе фlЗИЧНОІ культури. · . роварське вище J -.... ----.. приїхали на навчання з інших 

, ,. 

2.2.1. Надає МОЖЛИВІСТЬ УЧНЯМзмаг' ~CIY обласного, Всеукраїнського, . . у .. виступати в ~ 
р~поН1В кp~, ним заліком м. Бровари. 
МІЖНародного РІВНЯ з паралель не навчаннЯ перспективну молодь, яка 
2.2.2. Приймає .на безкош:~ відповідає фізичним вимогам. 
виконує спортивН1 норматив ртивний комплекс ДJIЯ проведення 
2.2.3. Надає ДЮСШ з~ серед вихованців ДЮСШ. 

. , навчально - тренувальних проведення занять оздоровчих груп 
, 2.2.4. Надає спортивНУ ~азу для 

: .. за kJIОПОТанним відділУ· 
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2.2.5. Надає спортивну базу для 
проведення ігор Чемпіонатів Yтm .. навчально - тренувальних занять, 
та проведення загально . · .. !'аши з гандболу СК "Автомобіліст" 

МІСЬКИХ СПОртивно - масових заходів. 

3. Відповідальність сторін. 

3.1. Сторони ВИКОРИСТОВ:r?ТЬ Спортивні споруди відповідно до їх 
призначення та умов Ц1ЄІ угоди. 

3.2. Забезпечують збереження приміщення, запобігають його поmкоджен1ПО. 
3.3. Виконують ВИ~ОГИ внyrpїШНЬого розпорядку, техніки безпеки та правил 

користування ІНВентарем та обладнанням. 

4. Термін діі, умови. зміни і розірвання угоди. 

4.1. ця угода вступає в силу з ДНJI підписання її обома сторонами і діє до 31 
грудня 2006 року. 

4.2. ця угода може буш зміненою у разі прИЙНJ1Тrя законодавчих чи 
нормативних актів, що вимагають зміни характеру відносин між 
сторонами, а також за взаємною згодою сторін чи невиконанням своіх 

обов'язків. 
4.3. Взаємовідносини сторін не уреryльовані цим договором, реrymoЮТЬСJl 

чинним законодавством України. 

5. Юридичні адреси сторін: 

Броварська міська 
рада 

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

Міський голова 

------ В.О. AнтOBe~o. 

-----~r 

Броварське вище училище 

фізичної культури 

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

Директор Броварського 

вищого училища фізичної 
культури 

-----:--- о.г. Чигирин 

" "_----2005 р. 



Подання: 

- Начальник відділу 
фізичної культури і спорту 

ПОГОДЖЕНО: 

- Зас'J:YIIНИК міського голови 

__ bl-fj~-__ П.І.Лавер 



)1. Бровари 

Додаток Н!! 2 

д~ рUnенви Броварської міСЬКОіради 
вІД ~ J'lNA:e. 2005 р. Н!! .R~.;r-~.J}-M 

Угода 
ПР~ співпрацю Броварської міської ради 

та Київським обласним цетром "Інваспорт". 

СІ. " 2 ____ 005р. 

Броварська мicь~ рада ~ осо.бі міського голови Антоненка Віктора 
Олександрович&, що ДІє ва mдcтaвl ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування Украіни" з однієї сторони та київсыGfM обласним центром 
"Інваспорт" в особі директора Сингаївської надії Павлівни, що діє на підставі 
cтa1Yl'Y з другої сторони уклали угоду про наС1УІІНе: 

1. Предмет угодИ. 

1.1. Сторони СПРИJПOть одна одній в реалізації державної політики щодо 
залучеВВJI інвалідів до занпь фізичною культурою та спортом в 

м. Бровари. 
1.2. Сторони мають право здійсmoвати спільні КОМШІексні цільові програми 

ва основі об' єдваввя зусиль і можливостей щодо СПРИJIННJI активізації 
інвалідного спорту в м. Бровари, cтвopeННJI належних умов ДJIJI занять 

фізичною куль-rypою і спортом, реабілітації та участі в міських, 
обласних, Всеукраїнських та міжнародних змагaвllJlX. 

2.' Обов'JlЗКИ сторін. 

2 1 Б . ш·ська рада вадає можливість безкоштовно кориcnyватися . . роварська . 
б сеин'" ом його тренажерним залом та теХНІЧНИМИ 

Ш1авальвим а , . . 
• ДJUI проведеВВJI занять з 'спортсменами - 1ИВ8JI1ДамИ М. 

І1рИМ1ЩеВВJIМИ "Івв спорт" згідно розкладу занять 
Бровари обласиого цеmpу а , 
. відділеllЮl "Інваспорт" в М. Бровари. " , . 

. ... ''Інваспорт зобов JlЗуєrься. 
2.2. Київський обласвии центр..... оздоровчу спортивно - MaCOBV 

орГ8В1ЗаЦJИВО - 'J 
2.2.1. Проводити . віднесеними за станом здоров'я до 
робо'l!. в м. Бровари : ::И М. Бровари ва ~~ьких, обласних, 
1НВaJПД1В, а тaкo~ пр Д агавнях серед ЇИВ8Л1Д1В. 
Всеукраіиськи:х, ~~po~: за ЖИ'lТJI та безпеку, здоров' J( дітей -
2.2.2. Нести B1ДIIOB1ДaJIЬ в пnавaJIЬвому басеііві. 
інвалідів ва час переб~чві медичні, протипожежні, санітарні 
2.2.3. виконувати nn~_ 
вимоги ва час проведеНВJ1 . 
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2.2.4. Проводити і дотримуватись інструктажу з техніки безпеки 
при зaнятrях в спортивних залах, на воді та інших приміщеннях. 

З. Термін діі УГОдИ. 

з.1. ця угода укладається терміном на 1 рік 1 діє З дня підписання їі 
сторонами. 

3.2. Взаємовідносини сторін не урегульовані цією угодою, вони 
регузпоЮТЬСИ чинним законодавством Украіни. 

3.3. Чиввість цієї угоди припиняється внаслідок закінчення терміну дії, 
невикОНавнв:м умов однією з сторін чи за спільною згодою сторін. 

з.4. Зміни та доповнення до цієї yrоди вносяться за згодою сторін згідно з 
чивиим законодавством. 

4. Юридичні щшеси сторін. 

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

Міський голова 

В.О. Антоненко ------
ес ." 2005 р. -----

Секретар 

Київський обласний центр 

"Інваспорт" 

м. киів 
вул. Старосільська, 2 

Дирепор Київського обласного 

центру "Інваспорт" 

Н.П.Сингаівська -----
" " 2005 р. ------

орба11ОК 



ПОД8ННВ: 

- Начальник відділу 
фізичної культури і спорту 
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ПОГОДЖЕНО: 

- Заступник міського голови 
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Додаток Н!! 3 
, ' 

д~ рішеННJI' Броварської міської ради 
ВІД ~WkL 2005 р. Н!! J~~ -З.94J.P 

• • І • 

. Угода 
про СП1Впр~ між Броварською міською 
радою :а КиівСЬКОЮ'ОблаСНОIО школою 
ВИЩОl спортивної MaiicтepHOcri Н!! 2. 

м.Бровари " " _____ 2005 р. 

Броварська міська рада в' особі міського голови Антоненка Віктора 
ОлександрОВИЧа, що діє на підставі ст. 42' Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування України" з однієї сторони та Київською обласною школою 
вищої спортивної майстерності Н!! 2 в особі І директора Житовоза Миколи 
Пerpовича, що діє на підставі' ста1УІУ ,з другої сторони уклали угоду про 
наступне: ' ' 

.1. Мета та цредМет угодИ. 

І.І.Головною метою угоди є забезпечеlПlJl спільн~ї діяльності в р~алізації 
. державної політики у галузі фізичної кym:~~ 1 спорту щодо . ЗМl~ненНJJ 
здоров' я населення міста, розвитку' оJDМIПИСЬКИХ та неоmмmиських 

видів спорту. 
Сторони виходять з того, що: 

, 

, 1.2. Броварська' міська рада забезпечує проведеНИJI в ~~ державної 
. ф' оо ку.'"LТVnИ і спорту на теРИТОРll м. Бровари, поmтики з питань lзИЧНОl <lA»"J r , 

здійснює керівництво дорученою 'сфе~о~:' , 
.. .." . \'. .' .. 

оо ' " ~ї спортивної майстерності Н!! 2 Є 
І.З.Київська обласна ІПКола вИlЦ. З ~~ фізичної культури і . · , упрaвJIlllllЯ UnAU6 .... 

структурним mдpоздшом ., аціі' ва . діє , на підставі cтaтyry, 
, спорту Київської облдержaдмпncnp YМ~B' ДJIJl підготовки навчально

, забезпечує організацію та створе~исокого класу . 
. ; тренувального процесу спортсмеlDВ . 
, ' • оо ська ~бласна ,школа вищої спортивної 
, 1..4; Броварська міська, рада І, КИіВ 0"1 yro_ берyrь на себе обов'язки, 

• ' .. • .... пх зазвачен ,,', " маистерносn N9 2 за YМOB.CIIY~ ди спілЬної роботи ,щодо подальшого 

';" JПd визначають форми 1 ~e:ro " ; 
.;~ .. '. розвитку фізичної кульТУРИ;1 спорту· . ' 
...... 
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1 S Броварська міська рада і Київська б . . . "І: 2 опасна ІІІКопа вищ м 

маістеРНОСl1 J,!! будуюТь відносини 01 СПОртивної 
співробітництва, взаємної поваги прав тa~a пр~ах КОНструктивного 

ІНТересІВ. 

2. Зобов' язавни сторін. 

2 1 Броварська МІська рада надає Київ· сыQи... б·... . . . ...... о пасВ1И шкот вищої 
СПОРТИВНО1 маистерносn Н!! 2 МОЖJIИВіс-- бе 

.....11І зкоmтовно проводити 
навчально - тренувальНІ заиятгя в пnав8JIЬНОМУ басейні "Кynава" з SO _ 
ти метровою ванною, КОРистуватися РОЗДJIГ8JIЬНJlМи й іншими 
пїдсобними приміщеннями, згідно розЮІаду, СЮІаденого навчanьною 
частиною Київської обласної школи вищої спортивної майстерності Н!! 2 
і затвердженою підписом її директора. 

2.2. Київська обласна школа вищої спортивної майстерності Н!! 2: 
2.2.1. Надає можливість безкоштовно проводити навчanьно -
-rpенувальні зaнJI1тя в легкоатлетичному манежі вихованцям 
відділення з легкої атлетики ДИТJl1l0 - юнацької спортивної школи Н!! 
2, користуватися роздягaJIЬНJIМИ й jнпrими підсобиими приміщеннями, 
згідно розкладу занять ДИТJl1l0 - юнацької спортивної школи Н!! 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 спортивю споруди відповідно до іх 
призначення та умов цієї угоди. 

. енвя, запобігати його 2.3 .2. Забезпечити збережеНИJI прИМ1ІЦ 
поmкоджевшо і псувamпo. 

. атись інструктажу з техніки безпеки 
2.3.3. Проводити 1 до-rpИМ}'В . і jJПIIИX приміщеННJJX. 
при заняттях в спортивНИХ залах, на воДІ 

2 правила користування 
.3.4. Виконувати б ансі виконавцв. 

обладна.виям, пе знаходиться на ал 

3. Відповідальність сторін. 

3.1. За не виконання умов даної угодим сторони несуть 
згідно з чинним законодавством УкраїНИ. 

4. цппі умови. 

41Т .. 1· . . . ерМlН ДІЇ угоди рІК. 

інвешарем та 

відповідальність 



-3-
. 

4.2. Угода вступає в дlЮ з момешу її підписання обома сторонами. 

4.3.Цв угода може. буш змінена у разі прИЙИJrrrJ[ законодавчих чи 
нормативних аІтВ, що вимагають зміни характеру стосунків між 
сторонами, а також за взаємною згодою сторін. 

5. ЮРИдИЧНЇ адреса сторін. 

Броварська Micь~a рада 
Київської обласn 
07400, м. Бровари 
вул. ГагарінІ, 15 

Міський голова 

В.а. Антоненко 

" " 2005 р. -----

Київська обласна школа вищої 
спортивної майстерності N!! 2 
07400, м. Бровари 
вул. Гагаріна, 30 

Дирепор Київської обласної 
ІІІКОЛИ вищої спортивної 

майстерності Н!! 2 

М.П. Житовоз 

" " 2005 р. -----



Подання: 

- Начальник відділу 
фізИЧНОЇ культури і спорту 

ПОГОДЖЕНО: 

- Заступник міського голови 

_--ІІI1~::v-..-__ ._ П.І.Лавер 

d ~П1IIecroпan 
(/ . 
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