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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Про укладаl!НЯ.. у~оди щодо співпраці з питань

г

l

захисту Дlтеи ВІД жорстокого поводження

Biд~o~iДHO до Зако.нів ~краjни "Про органи і служби у справах
неПОВНОЛІТНІХ

та

спеЦІальНІ

установи

ДЛЯ

неповнолітніх",

"Про

попередження насильства в сім'ї'" статті] О Закону Украіни "Про охорону
дитинства", постанови Кабінету Міністрів України від ] ].05.2006 Н!! 623
"Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і
бездоглядності на 2006-2010 роки", "Порядку розгляду звернень та
повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози
його

вчинення",

затвердженого

наказом

від

І 6.0 1.2004

Н!!

5/34/2411 І

Державного комітету У країни у справах сім 'і та молоді, Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки Украіни, Міністерства
охорони здоров'я України, розглянувши проект угоди щодо співпраці з

питань захисту дітей від жорстокого поводження, пропозиції служби у

справах неповнолітніх, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
соціального захисту населення, освіти, культури, молоді та спорту та
керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні", міська рада:
1IIII1iIllIIJlJl:

1. Визнати доцільним укладання угоди між Броварською міською

радою, службою у справах неповнолітніх Київської обласної державної

адміністрації, кримінальною міліцією У справах неПОВНО~jТН.~Х ГУ ~B~
Украіни в Київській області і Представництвом блаГОДІИНОІ оргаНlзаЦll

"Кожній Дитині" в Україні (далі - Сторони ~годи) щодо .співпраці з питань
захисту дітей від жорстокого поводження (далІ - угода), ЗГІДНО З додатком.
2. Доручити міському голові підписати зазначену угоду.
3 . Доручити

31
..

Р

б

б·

служ І У спра

вах неповнолітніх Броварської міської ради:
оження

.

оо

•

міЖВІДОМЧОІ групи теРМІНОВОГО

озро ити проект пол
з ітьми та насильства над
реагування на випадки жорстокого поводження д.
.
1{1.8

•

qМИ І Подати його на затвердженнJt виконк

Пр

.

3.2.

Прийняти

на

....

конкуРСНІИ

аЦ1вника-координатора проекту.

оМОМ у МlсJtчниіі теРМІН.
С
.

основі

за

учаСТIО

ТОРІН

угоди

000187

Прийняти

3.2.

на

конкурсній

основі

за

участю

Сторін

угоди

працівника-координатора проекту.

Заслухати про стан виконання зазначеної угоди на засіданні
ВІІКОНКОМУ у січні 2008 року.

4.

s. Після закінчення терміну дії угоди забезпечити фінансування витрат,
спрямованих на реалізаціJO механізму захисту дітей від жорстокого
поводження та насильства над ними відповідно до чинного законодавства

України в межах затверджених асигнувань на відповідний період.

6.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

міського голови Шестопал Л.П.

Секретар ради

м.Бровари

від"

t!.J

"DoТotD 2007р.

N! "1/1) - (І} -оо

І.В. Сапожко

ПОДАННЯ:

Начальник служби У
справах неповнолітніх

(/IA~~'

_ _.....:W:.....--__ Л.М. ВИНОгр-.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Q/.~. raп. п. Шестоnц
,
С...)

Начальник юридичного відділу

'" d

І.Г. Лавер

Начальник фінансового управлінНJI

Начальник загального відділу

Голова комісії з гуманітарних питань

~r---f'---- А.В. КривоноС

Додаток

до рішення Броварської
міської ради
_
від ':t.t
"~а!) 2007Р
Н!! ~~p-~-У- eJeГ

УГОДА
щодо співпраці з ПІІТВJІЬ ЗВХІІСТУ дітей
від жорстокого поводжеllllR

ця угода укладається між БроварськоlO міськоlO радОIО (далі - Міська
рада) в особі міського голови Антоненка Віктора Олександрович&, який діє
відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", службою у справах неповнолітніх Київської обласної державної
адміністрації (далі - Служба), в особі начальника
Гурковської Лариси
Павлівни, яка діє на підставі положення про службу у справах неповнолітніх,
кримінальною міліцією у справах неповнолітніх ГУ МВС Украіни в
Київській області в особі начальника Лазаренка Олексія Олександровича,
який діє на підставі тимчасової інструкції про організаціlО роботи
кримінальної міліції у справах неповнолітніх, та Представництвом

благодійної організації "Кожній дитині" в Україні в особі директора
Кузьмінського Володимира Олександровича, який діє на підставі довіреності
від 12 червня 2003 року про Представництво та в межах наданих йому
повноважень ( далі - "Кожній дитині"), (разом надалі - Сторони угоди), на

виконання проекту «Забезпечення ефективних умов захисту дітей від

жорстокого поводження та профілактики цього ЯВИЩ8»).

1. ПРЕДМЕТУГОДИ
Згідно з цією угодою Сторони зоБОВ'~Зуютьс~ шляхом виконання своіх
Обов'язків створити та забезпечити ФУНКЦІоналЬНІСТЬ у м.Бровари системи
захисту дітей від жорстокого поводження та профілак:mЧНОі роботи у цьому
напрямі з метою запобігання насильства над ДІТЬМИ та жорсто~о~о
ПОВодження з ними, здійснення соціanьно-п~авового захисту ДІтеи,
запобігання правопорушенням і бездоглядНОСТІ серед них, створення

належних умов для їх фізичного та розумового розвитку.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН УГОДИ
2.1. ~'pOBapCЬKa міська рада та ії ВIІКОllавчі opГOIII. в I\lсжах

КОl\lпетСllЦl1 зобов'ИЗУIОТЬСИ:

2. І . І. Спри~ти ре~ізації ~Оціал~ного проекту в м.Бровари, гарантувати
зanуч~ння до СПlвпраЦI упра?ЛIНЬ, ВІДділів міської ради, інших державних
оргаНІВ та недержавних оргаНІзацій (за згодою).

2.1.2. З.Обов'язати KepiBH~KiB установ та закладів м.Бровари, що
пра~ОI?ТЬ з ДІТЬМИ, визначити ОСІб, які будуть координаторами захисту прав
Дlтеи ВІД жорстокого поводження та насильства над ними в цих установах та
закладах.

Щоквартально подавати Представництву «Кожній дитині» звіти
про використання виділених коштів.
2.1.4. Надати службове приміщення, інвентар, засоби зв'язку для
роботи працівника-координатора проекту.
2.1.5 Зобов' язати засоби масової інформації проводити постійну

2.1.3.

інформаційну кампанію про роботу міжвідомчої групи щодо попередження

жорстокого поводження та насильства над дітьми.
2.1.6. Після закінчення фінансування проекту проаналізувати його

виконання

та

розробити

механізм

подальшої

ефективної

діяльності

міжвідомчої групи.

2. І .7.

Здійснювати спільно зі Сторонами угоди оцінку результатів

соціального проекту.

2.1.8.
ради:

Доручити службі у справах неповнолітніх Броварської міської

_ розробити проект

положення
міжвідомчої групи термінового
реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми та насильства над

ними і подати його на затвердження виконкомом У місячний термін;
_ прийняти на конкурсній основі за участю Сторін угоди працівника-

............
.
_ разом із Представництвом блаГОДІИНОІ оргаН1заЦll «КОЖНІИ Д~ТИН1» ~
Україні розробити та затвердити в установленому порядку ФУНКЦІоналЬНІ
обов'язки працівника-координатора проекту; ...
.
_ сформувати єдиний банк даних на ДІтеи, ЯКІ зазнали жорстокого
поводження;
...
.
експертами Представництва «КОЖНІИ ДИТИНІ» щодо
.
- СП1впрацювати з
..
дотримання критеріїв якості роботи з ДІТЬМИ,
. . . . ..
.
Нl·ЗМ заnvuення дітей до проведення lнформацlИНОI
- ВІДпрацювати меха
-"J •
кампанії захисту прав дітей ..

координатора проекту;

2.2. Служба зобов'язується:
2.2.

!. ~п~ияти

реалізації проекту "Забезпечення ефективних умов

захисту Дlтеи ВІД жорстокого поводження та профілактики цього явища" в
м.Бровари.

2.2.2. Сприяти взаємодії підпорядкованих підрозділів у виконанні
угоди.

2.2.3. У разі потреби вносити зміни до нормативних актів, посадових
інструкцій, інших документів, які реГУЛJОЮТЬ діяльність і визначаJОТЬ
функціональні обов'язки працівників підпорядкованих підрозділів, у межах
наданих повноважень.

2.2.4 Провести на обласному рівні інформаційну кампаніJО щодо
реалізації проекту захисту дітей від жорстокого поводження.
2.2.5. Надавати адміністративну підтримку соціальним працівникам, які
працюють у напрямі захисту дітей від жорстокого поводження.
2.2.6. Проаналізувати ефективність дії проекту та в разі позитивного
досвіду рекомендувати його впровадження в містах та районах області.

2.3. КРllмінальна

міліція у справах IlеПОВllоліТllіх зобов'язується:

Сприяти
реалізації проекту "Забезпечення ефективних умов
захисту дітей від жорстокого поводження та профілактики цього явища" в

2.3.1.

м.Бровари.

2.3.2. Забезпечити укомплектування кадрами підрозділу кримінальної

міліції у справах неповнолітніх Броварського МБ ГУ МВС України в
Київській області.

2.3.3.

Сприяти

управлінНJlМИ,

забезпеченню

відділами,

взаємодіі

службами

~aHOГO

БроваРСЬКОI

підрозділу

міської

ради

з
по

забезпеченню реалізації проекту.

2.3.4. Надати методичну та практичну допомоry для роботи над

проектом.

2.4

ПредстаВНllЦТВО

благо~"ійноі

ОРГВllізаціі

«Кожній

ДIIТllllі»

ЗОбов'язується:

2.4.1. СпівпраЦlовати з партнерами щодо забезпечення виконанНJI

завдань, викладених у проекті, надавати ефективну методику соціальної
роботи та сприяти її впровадженню.

. б .
2.4.2. Спільно з партнерами брати участь У конкурсному ВІД Орl

Працівника - координатора проекту.
.
а-координа~ора проекту
243
Поводити
навчання праЦІВНИК
.
'
...
и п ацівників установ та закладІВ м.Бровари,
n . . . .. . р .

раЦIВНИКlВ МІЖВІДОМЧОІ груп, Р
питань щодо жорстокого
які працюють з дітьми та є координаторами

4
поводження за рахунок коштів благодійн

Украіні.

Направляти своіх працівників для

.

..
..оо
...
01 оргаНІзаЦІІ «КОЖНlИ дитині» в
.

учаСТІ

у

нарадах,

заходах для ПlДтримки якості діяльності над проектом.

2.4.4. Забезпечити
організаційно-метод"
.
ичнии

проектом,

б

нео XIДHOIO

haykobo-меТОДИЧНОIО

інформаційними матеріалами.

.

методичних

.

СУПРОВІД

Л1тераТУРОIО,

2.4.5.
Організовувати заходи щодо поширен НЯ
.

роботи

.

над

ПОСІбниками,

.

ДОСВІДУ

б

ро оти

У

наПРЯМІ захи~ту прав дитини від жорстокого поводження серед фахівців та
громаДСЬКОСТІ.

2.4.6. Забезпечити оплату праці одного працівника-координатора
проекту з МОМ.:НТУ найманн~ ЙОГО на роботу до 01.01.2008 року.

2.4.7. ЗДIИСНlОвати СПlЛЬНО зі Сторонами угоди оцінку результатів

соціального проекту.

З.ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє до 01.01.2008
року.

4.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

Зміни та доповнення до угоди можуть бути внесені тільки у письмовій
формі та за згодою Сторін угоди. Односторонні зміни умов угоди та
одностороння відмова від виконання забов'язань не допускаються.

s. ІНШІ УМОВИ
Угода укладається в трьох примірниках: по одному кожній Стороні
угоди. Кожен примірник є автентичним і має однакову юридичну сипу.

6. ФОРС-МАЖОР
Сторони угоди звільняються від відповідальності за невиконання або
неналежне виконання своїх забов'язань за цією угодою, якщо таке сталося

внаслідок обставин нездоланної сипи (форс-мажор), що виникли під час дії
цієіугоди.

7. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК
Усі

суперечки

між

Сторонами

угоди

~ОЗВ'язуJOТЬ~Я

~XOM

переговорів. При недосягненні згоди суперечки ВИРІШУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО
законодавства Украіни.

8. РІКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН УГОДИ
Броварська міська рада
вул. Гагаріна, 15
М. Бровари,

07400

адміністрації

Київська область

пл. Л.Українки,1, м. Київ
Начальник
л.п. Гурковська

Міський голова
В.О.

Служба у справах неповнолітніх
Київської обласної державної

AllTOllellKO

м.п.

м.п.

Кримінальна міліція У справах
неповнолітніх ГУ МВС У країни

Представництво благодійної

в Київській області
вул. Воздвиженська,

організації «Кожній дитині»
в Україні

2

вул.Ластовського,З/2

м. Київ

М. Киів

Начальник

Директор

0.0. Лазаренко

в.о. КузьміllСЬКІІЙ

м.п.

м.п.

Секретар ради

І.В. Сапожко

ПОДАННЯ:

Начальник служБИ.

.

у справах неПОВНОЛІТНІХ

ПОГОДЖЕНО:
Заступник

міського голови

__

~L~~~....іі:"~~_ _Л.М.ВlІногра;tова

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоі ОБЛАСТІ
СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ
07400 КIІївська область. м.Бровари. вул. М.Лаryнової. З-в. тел. (294)4-02-95

+

Від 5. 02 . О НІ!
На ХІ!
за

-1 g 9
С ~rtt

611Р

fJ

j

н" еРА

'і' .11.1

Міському гоnові

AllTOllelllCY В.О

19. ' ()J. ' о jПро включення питання
до порядку денного сесіі

Броварської міськоі ради

Шановний Вікторе ОnексаНДРОВIІЧУ!

На виконання Законів України "Про забезпечення організаційно
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклуванНJI", Про органи і служби у справах неповнолітніх та
спеціальні установи для неповнолітніх", "Про охорону дитинства", "Про
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей",
"Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", постанови Кабінету Міністрів

України від 11.05.2006 Н!! 623 "Про затвердЖення Державної програми
Подолання дитячої безпритульності і бездогЛJJДНОСті на 2006-2010 роки", з
метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних
ЖИ'n'євих обставинах, запобігання насильства та жорстокого поводження над

lUIМи та застосування ефективних форм їх соціальної підтримки, прошу
РОЗГJJJlНyти

на черговій

сесії Броварської міської ради питання про

.!!SnисВІІНЯ угоди з Представництвом благо ійноі ~ ~Hi~aцiї «Кожній
~IIЇ>ТВ Україні» щодо СПІВПРаці

ПОВОДЖенНJI.

.Е .

захисту Дlтеи Від жорстокого

-

---------.
liачanьвик служби

лм.виноградова

