
П~ затвердження угоди про співпрацю між Гнєзненським ~BiTOM 
Республіки Польща та містом Бровари Київської області Україна. 

Розглянувши подання депутата міської ради Шевчука в.с. аід 

11.11.08р. за Н!! 08/46 та враховуючи зацікавленість наших громад і з 
метою розвитку взаємовигідної співпраці у дусі Європейської 
інтеграції між містом Бровари і Гнєзненським повітом Республіки 
Польща, керуючись п.43 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити угоду про співпрацю між Гнєзненським повітом 
Республіки Польща та містом Бровари Київської області У країна, 
згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного. рішення покласти на 
виконуючого обов'язки заступника МІСЬКОГО голови - керуючого 

справами Кузнєцова К.В. 

ВИКонуючий обов'язки MiClЬXJК'P 
секретар міської ради 

М. Бровари 

від tbllt.:.t~ 
Н!! 9.3,'-~9-

.. В.Сапожко 

. .. ' ',} 



Подання: 

Депутат міської ради 

Погоджено: 

ВиконуlOЧИЙ обов'язки заСТУПНИІса 

міського голови - керУІОЧИЙ справами 

Начальник управління економіки 

Начальник фінансового ynравлінНJI 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії 
з гуманітарних питань 

-.... -

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, 
БІОДЖету, фінансів і цін 
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Затверджено 
рішенням Броварської міської 

ради 

Від ;t[) 11 2008р. 
N!!_~~jZйр~ 

УГОДА 11 
"ро СІІ;Вllраl(IО АІ;3IС АІ;С"'ОАІ БроваРІІ КІІ;ВС'І(О; 06лаСIІІ; Уl(раїllа 

IІІа гIІсзIІєIІсы(lAІ� ІІ0В;"'ОАI РеСllу6Л;I(ІІ ПОЛЬІІ(а 

Виходячи з інтересів України та Польщі, а також відповідно до 
зацікавленості наших громад і з метоlO розвитку взаємовигідної 
співпраці у дусі Європейської інтеграції, місто Бровари Київської області 
України і Гнєзненський повіт Республіки Польща, надалі названі 
Сторонами, уклали Угоду про наступне: 

Ста1ТИ 1 
Сторони створюють усі необхідні умови для розвитку 

взаємовигідної співпраці у сферах економіки, освіти, культури, спорту і 

громадської життєдіяльності, виходячи з принципів рівноправ'я, довіри і 
взаємодопомоги та відповідно до законодавства обох країн. 

Ста1Ти2 
Сторони сприяють обміну офіційними делегаціями, встановленню 

контактів, обміну досвідом і налагодженню співпраці між громадянами, 
громадськими організаціями, установами та підприємствами міста 
Бровари та Гнєзненського повіту. 

Ста1ТИ3 
. У сфері економіки і туриз~у CTOPOH~ сприяють н~агодже~~ю 

СПІВпраці відповідних підприємств І оргаН1зацlИ та залученню IнвеСТИЦІИ, а 

Також можуть виступати посередниками. 

Статrи 4 . 
В об' и спорту і освіти Сторони сприяють оБМІНУ 

лаСТІ культур , . 
делегаціями, культурними колективами і спортивними ком~ндами, ~1Д час 
ПРОведення Днів міст та інших свят, а також проведенню РІЗНИХ СП1ЛЬНИХ 
заходів. 

Сторони сприяють налагодженню контактів між молоддю та 
l11КОJlJlрами. 

Стаття 5 ., . . 10 інформаЦІЄЮ І про ХІД 
Сторони для обміну взаємОВИГІДНО '" С . 

8likонання укл .. Угоди визначають та представляють друnи ТОРОНІ 
8і адеНОІ 
Дповідальну за це особу. 



Статrя 6 
Сторони щорічно ПОГОДЖУЮТЬ план заходів співпраці 

укладеної угоди під час зустрічі делегацій обох міст. 

Стаття 7 
До цієї Угоди МОЖУТЬ бути внесені зміни та Доповнення які 

розглядаються як невід'ємна частина діючої У годи. ' 

Статrя 8 
Спірні питання і суперечки, що виникають при виконанні чинної Угоди, 

вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами. 

Стаття 9 
Угоду укладено в чотирьох рівноцінних екземплярах (по два 

екземпляри українською та польською мовами) і набирає чинності з моменту 
підписання Угоди Сторонами. 

Угода укладається терміном на три роки та продовжується автоматично 
на наступний період, якщо одна із Сторін не повідомить іншу не менш, як за 
три місяці до закінчення відповідного терміну дії Угоди про свій намір . 
припинити СПІВПРацю. 

Вщ іl\lевні Гнєзненського повіту 
ВелllКОВОЛЬСЬКОГО воєводства 
Рееny6nіЮІ Польща 

СтаРоста повіту 

:к 
IllllUIТОф ОСТРОВСЬКИЙ 

~'taPOttaT пові1У Гнєзно 
6~~~lla Павла П, 9/10 
+4861'1\1. Гнано, Польща 
, 4240741 
\\" РО • ІІа • \vlat-gniezno рІ 
IiIrost\v fi:\ • • • 

o~powlat-gnlezno.pl 

ВИКОIlУЮчий обов'язки місько 
ГоnОВI! - секретар ради 

Від імені міста БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ 
області Україна 

ВИКОНУЮЧІІЙ оБОВ'ЯЗКII міського 
ГОЛОВІІ - секретар раДl1 

Ігор Сапожко 

Броварська міська рада 

вул •• Гагаріна,15 
0700, м. БроваРII, КllїВСЬка обл. 
Україна тел:+04494 5-40-94 
факс:+04494 5-53-82 . 
е-шаіl: miskrada@brovary.kiev.oa 

І.В. Сапожко 
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Затверджено 
рішенням Броварськоі 

міської раДІ{ 
Від_ ~_(f __ 2008р. 
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'І UMOWA • 
о ,,'spolpracy ,,,;t:dr.y I,,;astel" Bro'f)ary 'f)oje'f)odZhf)O kijo'f)sk;e Ukra;lIa 

; pO'f);atel"GII;eZllo Rzeczpospol;ta Polska. 

Оріегаjц,с sict па interesach Ukrainy і Polski, а takZe odpowiednio do zаіпtегеsоwаП 
naszycll organizacji oraz сеlеm rozwoju wzajemnie korzystnej wsp61pracy w duchu 
europejskiej integracji miasta Browary па Ukrainie wojew6dztwo kijowskie і powiatem 
Опіеznо Rzeczpospolita Polska, w przyszlosci nazwane stronami zawarto umow~ w zakresie: 

Paragrafl 
Strony оріегаjц,с sict па zasadach r6wnouprawnienia, zaufania, wzajemnej роmосу і 

,odpowiednio do prawa оЬи panstw twоrzц, wszystkie potrzebne umowy dla rozwoju 
\vzajemnie korzystnej wsp6lpracy w zakresie oswiaty, kultury, sportu і spolecznej 
dziala1nosci. 

Paragraf2 
Strony роріегаjц, wymianct oficjalnych delegacji, nawil\.Zanie kontakt6w, wymian~ 

~os\viadczenia і sрrzyjаjц, wsp6lpracy mictdzy obyw~telami, spolecznymi organizacjami, 
Instytucjami, przedsictbiorcami miasta Browary і powlatem Ошеznоо 

Paragraf3 
W zakresie ekonomii і turystyki Strony sрrzyjаjц, wsp6lpracy odpowiednich 

p~edsi~biorstw і organizacji oraz zаlц,сzепіu inwestycji, а takZe mоgц, wystlU'ic w roH 
РОsrеdщk6w о 

Paragraf 4 о о о. оо • 

І W zakresie kultury, sportu і oswiaty stron~o sP~J~J~ ~аш~ ~elegacJI,. ze~~olow 
ku1turalnych ~ .... ~. rt сЬ podczas organizacJI Dm Ш1ast І шnусh SWI~t, а takZe roznych 
\vs 'І ' W&LUo,1n spo owy 
ро nусь przedsictwzictc. о . о о, 

Strony sрrzyjаjц, nawiц,zaniu kontakt6w pomictdzy mlоdziец І UCZnlam10 

Paragraf 5 " ь о а1 0 оо 
Stro о о, о о тпіе korzystn~ informacJ~ І sposo атІ re lzaCJI 

laWartei urnny wymlenlaJ~o Sl~ wzdaJtae wiaiA drugiej Stronie odpowiedzia1ne za to osoby, 
;J owy wyznaczaJ~l pze s :І"" 

Рагаgгаfб о' о • • 

Spo " о' о kt6re wynikn~ w czasle trwanla umowy rozwll\.ZUJe Slct dro те pytanla І W~tpllWOSCl, о 
&a..konsultacji і rozm6w mictdzy Stronam1, 

І 



Paragraf7 
Do tej umo~. тo~1I. ?ус . wniesione zmiany і uzupelnienia, kt6re rozpatruje si~ 

ako nieodlq,cznll. czctSC dZlalaJlI.ceJ umowy. 

Paragraf8 
Strony uzgadniajll. coroczny рlап przedsictwzictc podczas spotkania delegacji 

)bydwu miast. 

Paragraf9 
Umowct wydano w czterech jednobrzmiIlcych egzemplarzach (dwa 

:gzemplarze w jctzyku polskim і dwa egzemplarze w jctzyku ukrainskim) і obowiц,zuje 
)d czasu podpisania przez Strony. 

Umow~ zawiera sict па okres trzech lat і przedluza sict automatycznie па nast~pny 
)kres, jezeli jedna ze stron піе poinfonnuje drugiej піе p6iniej jak trzy miesiIlce przed 
Jplywem terminu zawartej umowy о swoim zamiarze zakonczenia wsp6lpracy. 

Gniezno Rzeczpospolita Polska 

Starosta Powiatu 

Кrzysztof Ostrowski 

Starostwo Powiatowe w Gnieinie 
оl. Jana Pawla П 9/10 
62-200 Gniezno 
+48 61 424 07 41 
\VW\v.powiat-gпіеzпо.рl 
starostwo@powiat-gniezno.pl 

~lfkОНУЮчий обов'язки міського 
;ОJJОВИ - секретар ради 

Browary Wojew6dztwo kijowskie 
Ukraina 

Wуkопujчсу оЬоwічzki prezydenta 
шіаstа-

Sekretarz rady 

Igor Saporzko 

Browarska Miejska Rada 
оl. Gagarina 15 
07-400, ш. Browary, 
Ukraina 
Теl. +04494 5-40-94 
Fax: +04494 5-53-82 

---=i=~"a "І: шіskrаdа@Ьrоvаry.kiеv.uа 
"'" 

І.В. Сапожко 

Т'1... auczycielk~J·~zyka polskiego Monikct Babakow. 1Umaczenle wykonane przez n 



ПОДАІ-П-ІЯ: 

Депутат міської ради ~шевчукв.с. 



ДЕПУТАТ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ V СКЛИКАННЯ 
ШЕВЧУК ВОЛОДИМИР стеПАНОВИЧ 

07400, м, Бровар ... а/б 220. тел, раб' 7-"3-19 ".об 8-067 586 5" ", "h h k ~ k оо _ ..., - - ----о c-mal : 5 СУС: U 'V",I!!!U ·r. "сІ 

Вих. N2 08/46 від « 11 » листопада 2008р. 

Про внесення питань до порядку 

денного чергової сесії 

Виконуючому обов 'ЯЗКИ . 
МІСЬКОГО голови-

секретарю Броварської міської радИ 
Сапожку І.В. 

ШанОВНИЙ Ігоре Васильовичу! 

Прошу Вас включити до порядку денного чергової сесії Броварської 

міськоі ради питання: 

1. Про затвердження угоди про співпрацю між Гнєзненським повітом 
Республіки Польща та містом Бровари Київської області Україна. 

Додаток: Угода ( 4 примірники - 2 польською мовою, 2 українською 
мовою). 

3 повагою, 

депутат Броварської 

міської ради 
В.С.Шевчук 
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