
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА A~Y-I ~I-- .... I 

. Про затвердження договору про співробітництво 
ГМІЖ Броварською міською радою та ПредставНИЦТВОМI 

благодійної організаціі ,,кожній дитині" в Украіні 

Розглянувши проект договору про співробітництво між Броварською 
міською радою та Представництвом благодійної організації ,,кожній дитині" 
в Украіні, з метою забезпечення права кожної дитини на вихов8ВНJI в 
сімейному середовищі, попередження направлення дітей до інтернатних 
установ, розвитку спеціалізованих послуг ДЛJI вразливих сімей з дітьми, 
сімейних форм влаштування дітей - сиріт, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, впровадження в місті концеІЩЇі <<Місто, дружнє до 
ДИТИНИ», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального 
захисту населеННJI, охорони здоров"и та довкілля, постійної комісії з 
гуманітарних питань, керуючись пунктом 43 етапі 26, пунктом 16 етапі 42 
Закову Украіни ,,про місцеве самоврядування в Украіні", міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Затвердити договір про співробітництво між Броварською міською 
радою та ПредставНИЦІВОМ благодійної оргавізації ,,кожній дитині" в 
Україні, що додається. 

2. Доручити міському голові niдпи~ати зазначений у пункті 1 договір. 
3. Відділу у справах сім'ї та молоді забезпечити координацію заходів 

щодо виконaннJI договору і щорічно. іифор~ати виконавчий комітет 
Броварської міської ради про хід його B~OH~ дО 01 березНJI. 

4. КОВ'ІрОЛЬ за ~икон8ВIIJIМ цього р!ЩеННJI покласти на заступника 

міського голови mест~пал л. :., '( .. р.а ін" 
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Секретар ради 
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Секретар ради 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальвик загаль~ого відділу 

Голова постійної комісії 
з ryмавітарвих питань 

Голова постійної комісії 
з питань соціanьиого захисту 
васеле~ охорони здоров"JI 
та довКIJШJI 
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ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

М. Бровари " __ " ______ 2008р. 

Цей договір укладено між: 

БРОВАРСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ в особі міського голови Антоненка 
Віктора Олександровича, який діє згідно ст. 42 Закону України "Про місцеве 
С8Моврядув8ННJI в Україні" (далі - Міська рада) та 

ПРЕДСТ АВНИЦТВОМ БЛАГОДІЙНОї ОРГАНІЗАЦІІ "Кожній дитині" в 
Украіні, в особі директора - Кузьмінського Володимира Олександровича, JIКИЙ діє 
на підставі ПоложеНЮІ та Довіреності від 13 червНJI 2003 року, (далі -
Представництво ). 

1. ІІРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Броварська міська рада та Представництво благодійної організаціі «Кожній 
дитині» в Україні, об'єднують свої зусилля з метою забезпечеННJI права кожної 
диrиви на виховання в сімейному середовищі, попереджеННJI направлеННJI дітей ДО 
інтернатних УС'І8Вов, розвитку спеціалізованих послуг Д1IJI вразливих сімей з дітьми, 
сімейних фОРМ влamтув8ННJI дітей - сиріт, та дітей, позбавлених баnКЇВськоro 
піклуванни, впроваджеНВJI в місті КОlЩепціі «Місто, дружнє до ДИ'І'ИНИ). 

2. СШJIЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРПl 

2.1.РозроБJIJIТИ, узгоджувати і реалізовувати заходи, проепи, програми, що 

спрИJl'I'ИМYТЬ ДОСJП'Ненню мети договору. 

2.2.3абезпечувати кожну зі сторін необхідною інформацією, аналітичними 
матеріалами у сфері захисту прав дітей та сімей. 

2.З.3дійСИІОвати оцінку результатів співпраці сторін ПШJIXОМ проведеllНJlМ 
круглих столів, засідань Координаційної Ради, тощо. 

2.4 .. Узагальнюва'lИ та поширювати напрацьований досвід, та на його основі 
ввроБJIJrIИ пропозиції до законодавчих, нормативно-правових. axriв в сфері 
забезпечеНИJI прав дітей . 

2.S.0дин раз в півроку інформувати сторони про проведену робо'І'У. 

3.ПРЕДСТАВНИІ{fВО ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ 

3.1.РозроБJIJIТИ та впроваджува'lИ в М. Бровари проепи, що сприятимуть 

ДОСJIГИеиию Мети даного договору. . . ... . 
3.2.3алуча'lИ донорів та додаТКОВІ ресурси ~ С~ИJIRИJI реamзaцu ~oeКТJВ. . 
З.З.Запрошувати кращих міжнаро~ 1 иац10И8JIЬИИХ експерТІВ в галузІ 

забезпечеВИJI прав дитини до реалізації проеІа1В в м Бровари. 



3.4.Haд~a~ без~оlПТ~ВНУ консультативну, методичну, інформаційну 
~опомогу с~е~алІСТ~ В1ДПовщних служб, організацій та установ, що працюю'l'Ь в 
пrreресах Д1теи, оргаНІЗовувати та проводити ДJIJI них семінари, тренінги . 

. 3.~.Розроб~ти ~ видавати. методичні посібники на допомогу керівникам та 
спеЦІалІСТам СОЦlалЬНО1 сфери, яю працюють на забезпечеННJJ потреб дітей та сімей. 

3.6.7.узагалыDoати та подавати звіти донорам та головному офісу 
Міжнародної благодійної організації «Кожній Дитині» про хід реалізації проектів. 

4. МІСЬКА РАДА ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ 

4.1.СпрИJJТИ включенню до пріоритC'l1lИХ напрямів діяльності струхтурних 
підрозділів завдань, що сприятимуть досягненlПО основної мети договору. 

4.2.Запроmyвати спеціалісriв Представництва до розробки міських програм і 
заходів, здійснеННJI моніторингу становища вразливих сімей та дітей, а також 
послуг, що ім надВЮ'l'Ься. 

4.3.Підготувати РОЗПОРJlДЖенНJJ голови міської ради, JIКИМ будУТЬ визначені 
осиовні завд8IIНJI та механізми співпраці щодо реалізації проекriв Представництва. 

4.4.Надавати підтримку впроваджеННJI спільно узгоджених проеxriв та 

ініціатив, що спрИJIЮТЬ досягненню цілей даної угоди. 
4.S.РозгШlдати на засщ8ННJIX Координаційної Ради з питань охорони 

ДИІииства при міській раді, нарадах, конфереlЩЇJJx, семінарах завдавни, хід та 
результа'l'И реалізації проектів Представництва. 

4.6.СпрИJlТИ поглибленню співпраці Представництва з струпурними 
підрозділами, організаціями та установами, громадськими струпурами, залученими 
до процесу забезпечеВНJI та захисту прав дітей та здійснению превентивної роботи з 
вразливими дітьми та сім'JlМИ, розвитку ДПJI них спеціалізованих соціальних послуг. 

4.7.У разі потреби вносиrи зміни до нормативних axriв, посадових інструкцій, 
інших дoкyмemiв, ві регулюю'l'Ь діяльніс'l'Ь і визвач~ фунщіональні обов'изхи 
працівників підпОРJIДКованих підрозділів органу МІсцевого самОВРJlАУВа~, у 

межах наданих повноважень. . . 
4.8.Забезпечити широке висвітлеННJJ завдань та захоДІВ проеImВ в засобах 

масової інформації. 

5. ТЕРМПІ ДІЇ ДОГОВОРУ 

Договір набирає чиниосri з моменту його тriдписания та діє до 31.12.2010р. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМПІ ДО ДОГОВОРУ 
І 

зміни та доповнеВНJI до договору можуть бути B~ece~ ТЇЛЬхи у письмовій 
формі за mдписом всіх сторін договору. OднocтopoННl зМ1НИ умов Договору та 
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о,циостороВНJI BiдMOB~ від виконанни зобов'язань не допускаються згідно з чинним 
законодавством УКРаіНИ. 

7. ІНШІ УМОВИ 

Договір укладається у двох примірниках українською 
автевтичиими, по одному примірнику для кожної із сторін. 

. 
мовою, JIК1 Є 

8. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАІПІЯ СУПЕРЕЧОК 
У сі суперечки між сторонами цього Договору, ПО яким не досяrнyrо згоди, 

розв'язуються IПЛJJхом переговорів. За умови недосягнеННJI згоди сторони несуть 
відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'JlЗ8ВЬ за 
Договором згідно з чинним законодавством У країни. 

10. ЮРИДИЧІП АДРЕСИ СТОРПІ 

Броварська міська рада 

07400, М. Бровари, 
вул. Гагаріна, 15, 
тел. (04494) 5-40-94 

Броварський міський голова 

Антоненко в.о. 

Представництво благодійної організаціі 
"Кожній дитині" в Украіні 
03058, м. Київ, вул. Польова, 49-А, 
тел./факс (044) 457-29-11, 457-39-77 

11. тдпиСИ СТОРПІ 

Дирепор 

Представницrва благодійної організаціі 
«Кожній ДВІИні» в Украіні 

Кузьмінський в.о. 
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