
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

[;,п . . -:1 
ро внесення ЗМІ~ І доповнень до угоди про співпрацю між 

Гнєзнен~.ьким ~OBITOM .Республіки Польща та містом Бровари 
КИІВСЬКОІ облаСТІ у країна затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 20.11.08р. за N!! 931-49-05 

.... ... 

Розглянувши подання депутата міської ради Шевчука В.С. від 
16.12.08р. за N!! 08/54 та керуючись П.22 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування» та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з гуманітарних питань, Броварська міська рада 

1. Затвердити зміни до угоди про співпрацю між Гнєзненським повітом 
Республіки Польща та містом Бровари Киівської області Україна, згідно з 

додатком. 

2. Управлінню економіки забезпечити інформування польської сторони 
про прийняте рішення Броварською міською радою та направити угоду з 
метою її подальшого укладання між Гнєзненським повітом Республіки 
Польща та містом Бровари Київської області Україна. 

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. 

м.Бровари 
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Подання: 

Депутат міської ради 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Начальник управління економіки 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії 
з гуманітарних питань 

Голова постійної комісіі з питань 
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін 
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Додаток 
Затверджено 

рішенням Броварської 
міської ради 

В і д ~~ Р.У 11 ня 2 О О 8 Р . 
Не .96 т -!).L -Os-------------

1. Преамбулу угоди Викласти в такій редакції: 

<<Виходячи з інтересів України та Польщі, а також відповідно до 
зацікавленості наших громад і з метоlO розвитку взаємовигідної співпраці, 
реалізації Євроінтеграційних процесів, місто Бровари Київської області 
Ухраїна і Гнєзненський повіт Республіки Польща, надалі названі 
Сторонами, уклали Угоду про наступне:» 

«Оріеrаjц,с si~ па interesach Ukrainy і Polski, а takZe odpowiednio do 
zainteresowafl naszych organizacji oraz сеlет rozwoju wzajemnie korzys1nej 
wsp6tpracy, realizacji euroїntegracyjnyh proces6w miasta Browary па Ukrainie 
obw6d kijowskie і powiatem Gniezno Rzeczpospolita Polska, w przyszlosci 
nazwane stronami zawarto umow~ w zakresie:» 

2.Реквізити Сторін, а саме адресу Сторін викласти в редакції: 

Старостат повіту Гнєзно 

вул. Яна Павла П, 9/10 
62-200, м.Гнєзно, Польща 
тел:+48 61 424 07 06 
факс: +48 61 424 07 70 
е-шаil: stаrоstwо(щроwіаt-gпіеZDо.рl 
powiat-gniezno.pl 

Starostwo Powiatowe w Gnieinie 
ul. Jana Pawla П 9/10 
62200 Gniezno 
Теl:+48 61 424 07 06 
Fax:+48 61 424 07 70 
е-таil: starostwo@powiat-gniezno.pl 
powiat-gniezno.pl 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

Броварська міська рада 

вул. Гагаріна, 15 
07400, м.БроваРII, Київська оБJJ. 
Україна 

тел: +38 04494 5-40-94 
факс: +38 04494 5-53-82 
е-таіl: miskarada@brovary.kiev.ua 
brova .kiev.ua 
Browarska Мiejska Rada 
оl. Gagarina 15 
07400, м. Browary, ob\v6d kijowskie 
Ukraina 
Теl: +38 04494 5-40-94 
Fax: +38 04494 5-53-82 
е-таil: miskarada@brovary.kiev.ua 
brovary.kiev.ua 
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І.В. Сапожко 
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