БРОВАРСЬКА МІСЬК

..

А РАДА КИIВСЬІ<Ої ОБЛАСТІ

РІШЕНня

Г "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 Н!!

2"

На виконання Закону Україии «Про фізичну культуру і спорт» від
24.12.93 р. Ки 3808 - ХІІ., Державної Програми розвитку фізичної культури і спорту
на

2007 - 2011 роки затвердженою постановою Кабінетом МініС1рів України
2006 року та Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки в
~I. Бровари від 25.01.2007 р. Н!! 227-16-05, керуючись ст. 26 п. 43 Закону України
<<Про місцеве самоврядування в Украіні» та враховуючи рекомендаціі комісіі з

питань комунальної власності та приватизації, міська рада
ВИРІШИЛА:

Затвердити угоди про співпрацю між Броварською міською радою та:
1.1. Броварським вищим училищем фізичної культури і спорту Ідодаток Ни 1/;

1.

1.2. Київським обласним центром <<Інваспорт» Ідодаток Ни 2/;
1.3. Київською обласною школою вищої спортивної майстерності Ни 2
/додаток Ки 3/.
.
2. Доручити виконуючому обов'язки міського. голови - за~ MIC~KOГO

голови АНдрєєву в.о. підписати угоди про сmвпрацю вказанІ в пyнкn 1.1.,
1.2., 1.3. даного рішення
.
3. Контроль за викон8ВИJIМ даного рішення ПОІС1Іасти на за~а М1cь~oгo

голови Шестопал л.п. та ко

приватизації.
Секретар міської ради

. .
питань комунальНОI власноСТІ
~ ~~ та 111.,
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~~~~------ І.В. Сапажко
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та

ПОДАШІЯ:

начальник відділу фізичної

П.І.Лавер

культури і спорту

ПОГОДЖЕНО:
Виконуючий

обов 'язки заступиика

міського голови -керуючий справ~U&I~~2'
виконкому

~:

Начальник юридичного відділу

,

~C>
І.Г. Лавер

Начальник загального відділу

Голова постійно-діючої депyraтської

А.В. Кривонос

комісії з гуманітарних питань

Голова постійно діючої депyraтської

комісії з ПИТань комунальної власності
та приватизації

001110

М.А.Пелих

Додаток N!! І

до рішення Броварської міської
ради

від./,9. 11
Угода

.
про СП1впрацю між Б

та

Б

2007 p.N!!

.

роварською МІСЬКОЮ раДОIО

роварським вищим училищем фізичної культури.

м.Бровари

"

Броварська
Оnександровича,

.nJ~- ()~-

"_ _---:2007 р.

міська.

рада .в ОСО б··
.
І МІСЬКОГО голови Антоненка 8IJ('І'ора
що .. ДІЄ" на ПІДставі ст. 42 Закону У краІНИ
..
"П ро МІсцеве
.

с~овря~ання УкраІНИ. з однієї сторони та Броварським вищим училищем
Ф!ЗIiЧН~l культури в OC~~I директора Чигирина Олександра Григоровича, що діє на
ПІДставІ статуту з друго І сторони уклали угоду про наступне:

1.

1.1.

Мета та предмет угоди.

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, дефолімпійських видів спорту на території міста
Бровари.

Обов'язки сторін.

2.

2.1.

Броварська міська рада надає можливість Броварському вищому

училищу фізичної культури проводити навчально - тренувальні занJJТГЯ
в плавальному басейні з

50 -

ти метрОВОЮ ванною, користуватися

РОЗДЯГ8ЛЬНJJМи й іншими підсобними приміщеннями згідно розкладу,

складеного навчальною частиною училища та погодженого з відділом
фізичної культури і спорту Броварської міської ради.

2.2.

БроваР.ське вище училище фізичної культури:

2.2.1. ~абезпечує укладання трьох сторонньої угоди між Броварським
вищим училищем
фізичної
культури, .~ДБОЛЬНИМ клr БОМ

" Будівельник-Бровари" та вихованцями В1Ддшення ЧОЛОВІЧОГО
гандболу Броварського вищого у;илища фіЗИЧН~ї куль~и ,
щодо пріоритетного відбору ПРОВІДних .вихован~IВ чолов~чого

відділення гандболу до команди майСТРІВ сynерлlГИ УкраІНИ з
гандболу "Будівельник-Бровари".
ивість вихованцям, що навчаються в БВУФК як з
2...
..
2 2 забезпечує можл
м.

б

Б

ровари

о ласного,

"'ак із інших регіонів УкраІНИ, виступати в змаганнях
1.'
•
•
,vtn1,,~'HCbKOrO МІжнародного РІВНЯ з паралельним

В сe ··r
J

lU

заліком м. Бровари.

,

2.2.3. ДЛЯ формування збl·Р

них команд мБ·

клопотанням відділ

фіз

участь провідних ви у

..

. рова~и з ВИДІВ спорту за

~ЧНОІ культури І спорту забезпечує

хованЦІВ БВУФК

2.2.4. надає дюсш спорти"

.

внии комплекс для проведення навчально

тр енувanьних занять серед вихованців дюсш

2.2.5. надає спортивну базу

..

клопотанням ВІДДІЛУ.

з.1.

ІГОР

.

для проведення занять оздоровчих груп за

2.2.6. надає спортивну
базу
.
~ров~дення

_

для навчально

Чемпіонатів

-

тренувальних занять,

України

з

гандболу

СК

БУДІвельник-Бровари" та проведення загальноміських спортивно
масових заходів.

з. Відповідальність сторін:
використовують спортивні споруди

Сторони

відповідно

до

їх

призначення та умов цієї угоди.

З.2.

Забезпечують

збереження

приміщення,

запобігають

його

пошкодженню.

з.з.

Виконують вимоги внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та
правил користування інвентарем та обладнанням.

4.

4.1.

цк угода вступає в силу з дня підписання ії обома сторонами і діє до ЗІ
грудня

4.2.

Термін дії. умови. зміни і розірвання угоди.

2010 року.

цк 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 своіх
4.З.

обов'язків.
Взаємовідносини сторін не урегульовані цим договором, регулюються

чинним законодавством Украіни.

5.

Юридичні адреси:

Броварська міська
рада

Київської області
07400, м. Бровари
вул. Гагаріна,

15

Виконуючий обов'язки міського
Голови

- заступник міського голови

Броварське вище училище

фізичної культури

Київської області

07400, м. Бровари
вул. D1евченка, 21
~иректор

Броварського

вищого училища фізичної
культури

__---о.г. Чигирин
"

"_-"----~2007 р.

І.В. Сапожко

Додаток Н!! 2

до рішення Броварської міської
ради

від.t9. -І(

2007 рЯ!! Л;-J9-00

.
Угода
пр~. СП1впрацю Броварської міської ради

та КиІВСЬКИМ обласним центром "Інваспорт".
м.Бровари

СІ-

_" _ _ _---.:2007 р.

Броварська міська рада в особі міськ

.
ОnекС8НДрОВИЧа, що діє на підставі ст 42 O~O голови ~o~eHKa B~ктopa
самовридуваиия Украіни" з од . оо
акову УкраІНИ 'Про МІсцеве
'1Jвв
".
ЮЄ1 сторони та Київським обласним це
аспорт в особ! директора Вінніченко Марії Василівни що ДІ'є
.нтpo~
•

статуту з

.

оо

ДРУГОІ сторони уклали угоду про наступне:

1.
1.1.

на ПІДставІ

,

ПредМет УГОдИ.

Сторони спрИJIЮТЬ одна одній в реалізації державної поліТИIOl щодо
залучеввя інвалідів до занять фізичною культурою

та

спортом

в м. Бровари.

1.2.

Сторони мають право здійснювати спільні комплексні цільові програми
на основі об'ЄДJIВIПIJI зусиль і можливостей щодо спрИJIНИJI активізації

інвалідного спорту в м. Бровари, cтвopellНJl належних умов ДJIJI з8ЮІТЬ
фізичною культурою і спортом, реабілітації та участі в міських,
обласних, Всеукраїнських та міжнародних змагaJlНJlX.

2.

Обов'язки сторін.

2.1. Броварська міська рада надає можливість безкоштовно користуватися
ПЛавальним басейном його 1ренажериим залом та технічними приміщеШIJ!МИ

ДпJI проведеННJI з~ з спортсменами - інвалідами м. Бровари обласного

центру

''Інваспорт'',

згідно розкладу зaкJIТЬ відцілеККJI "Інваспорт"

в

М.Бровари.

2.2. Київський обласний цешр "Інваспорт" зобов'JJЗУЄТЬСЯ:
2.2.1. проводити організаційно - оздоровчу, споJШ?lНО -.Maco~~ роботу в
М. Бровари з дітьми, віднесеними за станом здоров я до ІНВалІДІВ, а також

представляти М. ?POB~P~ на міських, обласних, Всеукраїнських, міжнародних

змаганнJIX серед ІнвалІДІВ.

2.2.2. нести відповідальність за ЖИїГЯ 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 занJlїГЯХ
в спортивних залах, на воді та інших приміщеннях.

3. Термін дії угоди.
3.1. ЦJI угода укладається терміном на 3 роки

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,
невиконанНJIМ 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.

4. Юридичні адреси сторін.

Броварська міська рада

Київський обласний центр

Київської області
07400, м. Бровари

м. Київ,

вул. Гагаріна,

"Інваспорт"

вул. Старосільська,

15

Виконуючий обов'язки міського
ronови

- заступник міського голови

Директор Київського обласного
центру"нваспорт
"
І

М.В. Вінніченко

--_ _ _ В.О. Андреєв

"_ _
" _ _ _ _2007

р.

2

------2007 р.

""

І.В. Сапожко

Секретар ради

Додаток Н!!

3

до рішення Броварської міської
ради

від -19.11.

2007 р.N!!ЛJ-~9-f)~

Угода

про співпрацю між Броварською міською
радою ~a Київською обласною школою
ВИЩОІ спортивної майстерності Н!!

•1. Бровари

"

Броварська

міська рада в

особі

міського

2.

"_ _~2007p.

голови Антоненка В'

Оле~сандровича,
що діє на .підставі
ст. 42 Закону Украіни 'СПро МІсцеве
~opa
caмOBpvJIVR8.IIWI У .."
..
'Af'V: .. кp~ з ОДНІЄІ сторони та Київською обласною школою вищої
С~ОРТИВНОІ маистеРНОСТІ Н!!

2

в особі директора Житовоза Миколи Петрович

ДІЄ ва шд'став'І статуту З ДРУГОІоо сторони уклали угоду про наступне:

1.

а, ЩО

Мета та предмети угодИ.

1.1. Головною метою угоди є забезпечеНИJI спільної діяльності в реалізаціі
державної політики у галузі фізичної культури і спорту щодо зміцнеНВJI

здоров'я населеННJI міста, розвитку олімпійських та неолімпійських
видів спорту.
Сторони ВИХОДJIТЬ З того, що:

1.2. Броварська міська рада забезпечує проведення в ЖИ'lТЯ державної
1.3.

політики з питань фізичної культури і спорту на території м. Бровари,
здійсlПOЄ керівництвО дорученою сферою.
Київська обласна школа вищої спортивної майстерності Н!! 2 є

структурним підрозділом управлiвнJI з питань фізичної культури і
спорту Київської облдержадмініСТРації. яка діє на підставі rлатуту.

забезпечує організацію та cтвopeНВJI умов ДJIJI підготовки навчально тренувального процесу спортсменів високого класу.

оо

оо

1.4. Броварська міська рада і Київська обласна..ІПКопа ВИЩОІ СПОРТИВНОІ
майстерності Н!! 2 за умовами зазначеНО1 ~ДИ ~epyть на себе

обов'язки, які визначають форми і методи СПlЛЬНО1 роботи щодо

подальшого розвитку фізИЧИОЇ культури і спорту.

1.5. Бр~варська ~iCЬKa рада і Київська обласна школа вищої спортивної
M~cтe~HOCT1 Н!! 2 будУІ<?ТЬ відносини на принципах конструктивного
СПІвроб1ТНИЦТВа, взаЄМНО1 поваги прав та інтересів.
2. Зобов'язанНJI сторін.

2.1. Броварська міська рада надає Київській обласній школі вищої спортивної
маістернос;і Н!! 2 можливість безкоштовно проводити навчально _
тренувалЬНІ заняття в плавальному басейні "Купав а" з

SO -

ти метровою

ванНОЮ, користуватися РОЗДИГaJJЬНJIМИ й іншими підсобними приміщеННJIМИ,

згідно розкладу, складеного навчальною частиною Київської обласної шкоnи
вищої спортивної майстерності Н!! 2 і затвердженою підписом її директора.
2.2. Київська обласна шкопа вищої спортивної майстерності Н!! 2:
2.2.1. надає можnивість безкоштовно проводити навчально - тренувальні
заняття в легкоатлетичному манежі вихованцям BiддineННJI з легкої атлетики

дитячо-юнацької спортивної шкоnи Н!! 2, користуватися роздигanьНJIМИ й
іншими підсобними приміщеннJIМИ, згідно розкладу занять дитячо-юнацької
спортивної ШКОЛИ Н!!

міські спортивно

-

2,

а також надає можливість проводити безкоштовно

масові заходи відповідно до повідомлень відділу фізичної

культури і спорту Броварської міської ради.

'2.3. Сторони зобов'JlЗУЮТЬСЯ:
2.3.1 Використовувати спортивні

споруди відповідно до іх призначеННJI та

умов цієї угоди.

.

2.3.2. Забезпечити збереження приміщення, запобігати його пошкодженню 1
псуванню.
.
2.3.3. Проводити і дотримуватись iнcтp~ з техв1КИ безпеки при зaнятrях
в спортивних залах на воді і інпmx прИМІщеннях.

2.3.4. Виконувати 'правила кориСТУВання інвентарем та обладнанням, JlКe
знаходиться на балансі виконавЦJI.

3. Віцповід8JIЬність сторін.

.. угоди сторони Hecyrь відповідальність згідно
3.1. За не виконання умов данОl

з чиввим законодавством Україин.

4.

Iвmi умови.

4.1. Термін дії угоди 3 роки.
.•. .ДПИС"UUІІ' обома сторонами.
.
менту 11 ОІ
~
4.2. Угода вступає в Д1Ю з мо.
разі прИЙНJIТDI законодавчих чи
4.3. цк угода може бyrи ЗМ1Ненаш: характеру стосунків між сторонами,
НОрмативних актів, що вимаг8lO1.?' зм
а також за взаємноЮ згоДОЮ сторш.

5. Юридичні адреси.

Броварська міська рада
К1Іївськоі області
м. Бровари
вул. Гагаріна, 15

07400,

Київська обласна школа вищої
спортивної майстерності N!! 2

07400,
вул.

м. Бровари

Гагаріна, ЗО

ВІІКО~ЧИЙ обов 'язки міського

Директор Київської обласної

голови -' заступник міського голови

школи вищої спортивної
майстерності

N!! 2

----~

------ м.п. Житовоз

"

"

в.о. Андрєєв

,,_ _ _ _ _2007 р.

Секретар ради

"_ _ _~2007 р.

І.В. Сапожко

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ФІЗИЧНОї КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
07400, М. БроваРІІ. бульвар Незалежності. 2. т /факс (294) 5-24-10

/1(. N. 01
на

Н!! 1':/ Ь

------------ від ----------------

Секретарю міської ради
Сапожку І. В.

ПОД8111IЯ.

Прошу Вас включити в порядок денний чергової сесії розгляд питань
відділу фізичної культури і спорту:

J

1. 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 Н!!

2.

J 2. Про надання дозволу на використання майна.

Начальник відділу

Лавер П.І.

