БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА киУвськоІ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

Про затвердження нової редакції договору про
співробітництво між БроваРСЬКОIО міською радою
та Представництвом Благодійної організації
«Кожній дитині в Україні»

Розглянувши проект нової редакції договору про співробітництво між
Броварською міською радою та Представництвом Благодійної організації
<<КожніЙ" дитині» в У країні, з метою забезпечення права кожної дитини на
виховання в сімейному середовищі, попередження направлення дітей до
інтернатних установ, розвитку спеціалізованих послуг ДJIJI вразливих сімей з
дітьми,

сімейних

форм

влаштування дітей-сиріт та дітей,

позбавлених

батьківського піклування, впровадження в місті концепції «Місто, дружнє до

дитини», подальшого удосконалення системи захисту дітей, підтримки сімей
з дітьми, які потрапили в складні житrєві обставини, впровадженНJI моделі
діяльності прийомної сім'ї термінового влаштуванНJI, (затверджена рішенНJIМ
Броварської міської ради від 26.06.2008 Н!! 769-38-05 <<Про затвердження
ПоложеННJI про прийомну сім'ю термінового влаштувaнНJl»), враховуючи

рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, постійної комісії з
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і
цін, керуючись пунктом 43 статті 26, пунктом 16 статті 42 Закону Украіни
<<Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нову редакцію договор~..пр~ спіВП~~. між Бр~~арсько~

міською радою та Представництвом блaroДІИНОІ органlЗaцtl <<КОЖНІИ ДИТИНІ»
в Украіні, що додається.
2. Доручити виконуючому

"

обов язки

МІського

голови

.

ПІДписати

зазначений у пункті

1 договір.
3. Службі у справах дітей забезпечити координацію заходів щодо

.'

виконанНJI договору.

_.

_

4. Визнати таким, що втратило ЧИННІСТЬ, РlшеННJI БроваРСЬКОI МІСЬКОІ
ради від 27.03.2008 N!! 674-35-05 <<Про затвердженНJI договору про
співробітництво між Броварською ~іСЬКОЮ .!,~ою та Представництвом
благодійної організації <<кожній дИТИНІ» в !~aIHI:~...
1І0кnасти на заступника
5. Контроль За виконанНJIМ ЦЬОГО~р'lшенlUJ;':
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подання:

НаЧaJiЬНик служби у справах
дітей

~ В.МВяассв..

Погоджено:

Заступник міського голови

Начальник фінансового управління

,

с)

Начальник юридичного відділу

Начальник загального відділу

Голова комісії з гуманітарних питань

Голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку,
бюджету, фінансів і цін
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ДОГОВІР ПРО СПШРОIJІТВИЦТВО
м.Бровари

«,_ _))_ _ _---.;2009р.

Цей договір укладеllО між:

БРОВАРСЬКОІО МІСЬКОЮ РАДОІО в особі виконуючого обов'язки
МІСЬКОГО гол..ови Сапо~ко Ігоря Васильовича, який діє згідно зі статreю 42
Закону УкраІНИ «Про МІсцеве самоврядування в Україні)) (далі - Міська рада)

•

та ПРЕДСТАВНИЦТВОМ БЛАГОДІЙНОї ОРГАНІЗАЦІі «Кожній дитині)) в
YКP~ЇH.i, в о~обі д~peктopa - Кузьмінського Володимира Олександровича,
якии ДІЄ на ПІдстаВІ Положення та Довіреності від

-

05

червня

2008 року,

(далі

Представництво).

1.

ПРЕДМЕТ договору

Броварська міська рада та Представництво благодійної організації
«Кожній дитині)) в Украіні, об'єднують свої зусИЛЛJI з метою забезпечення
права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі, попередження

направленНJI дітей до інтернатних установ, розвитку спеціалізованих ПОСЛУГ

ДПJI вразливих сімей з дітьми, сімейних форм влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, впровадження В місті концепції
«Місто, дружнє до дитини)), подальшого удосконалення системи захисту

дітей, підтримки сімей з дітьми, які потрапили в складні житrєві обставини,
• •

•

U

•••

,..

•

впровадженНJI моделІ Д1JlЛьносn ПРИИОМНОІ сІМ І теРМІНОВОГО влаштування,

(затверджена рішеННJIМ Броварської міської ради від 26.06.2008 Н!! 769-38-05
«Про затверджеННJI Положення про прийомну сім'ю термінового
вnаштувaННJl))

).
2. СПlЛЬВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРШ

2.1. РозроБЛJ1ТИ, узгоджувати і реалізовувати заходи, проекти,
програми, що спрuтимуть досягненню мети ~OГOBOPY· •

•

•

Забезпечувати кожну зі СТОРІН .не~б~О~ ІнформацІЄЮ,
аналітичними матеріалами у сфері захисту пр~ ДІТС:И та Сl~еи.
.
2.3. Здійснювати оцінку результаnв . с~впраЦІ СТОРІН IПЛJIXОМ
проведеННJI круглих столів, засідань КООРДИНаЦІЙНОI ради, тощо:
..
поширювати напрацьований досвІД, та на иого
2•.
•
4 У:ЗaraJIьнювати та

2.2.

основі вироБЛJ1ТИ пропозиції до законодавчих, нормативно-правових актІВ в

сфері забезпеченНJI прав дітей.
.
5 січНJI та

2•.
5

ЩОПlвроку,

проведену роботу.

до

5

.

ЛИПНJI, Інформувати сторони про

3. ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ
3.1.

Розробляти та впроваджувати в м.Бровари проекти, що

сприятимyrь ДОСЯПlеННIО Мети даного договору.

3:2. Залучати донорів та додаткові ресурси для сприяння реалізації
проеКТІВ

.

.3.3. Запрошувати кращих міжнародних і національних експертів в
галузІ забезпечення прав дитини до реалізації проектів в м.Бровари.
3.4. Надавати безкоштовну консультативну, методичну, інформаційну
допомогу спеціалістам відповідних служб, організацій та установ, що
прац1О1Оть в інтересах дітей, організовувати та проводити ДJIJI них семінари,
тренінги.

3.5. Розробляти та видавати методичні посібники на допомогу
керівникам та спеціалістам соціальної сфери, які праЦJОЮТЬ на забезпечення
потреб дітей та сімей.

3.6. Узагальнювати та подавати звіти донорам та головному офісу
Міжнародної благодійної організації «Кожній дитині» про хід реалізації
проектів.

Забезпечити методичну та організаційно-фінансову підтримку
пinотування моделі діяльності прийомної сім'ї термінового влаштування:
3.7.1. З 01.06.2009 р. по 31.12.2009 р. здійснювати виплати, ПОВ'JlЗані з
фінансуванням прийомної сім'ї термінового влаштування відповідно до
наданих Представництвом кошторисів:
- оплата праці прийомних батьків,
- виплата соціальної допомоги на утримaнНJI дітей, що тимчасово

3.7.

перебувають у прийомній сім'ї термінового влаштування,
_ фінансування заробітної плати соціальному працівнику,

який

здійснюватиме супровід прийомної сім'ї термінового влаштування,

_ витрат на проведення тpe~i~гiB, семінарів, кpyг~~ столів тощо ~
прийомвих

батьків та

спеціалlСПВ,

що

будуть

ЗДІиснювати

прийомвих батьків).

СУПРОВІД

.

3.7.2. Забезпечити протягом 2009 року р~БОТУ експерта п_о ЗДІЙ..сне~

супроводу

процесу

створення

та

фУНКЦІОнування

ПРИИОМНОІ

СІМ І

термінового влаштування.

4. МІСЬКА РАДА ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ
4.1. Сприяти ВКJIIOченню ДО пріоритетних напрямів Д~ЬHOcтi
•
.. що сприятимуть ДOCJlГНeнmo ОСНОВНОІ мети
СТРУКТУРНИХ П1ДРОЗДШІВ,
б
.
4 2 Запрошувати спеціалістів Представництва до розро ки ~ських
. ..
.
.ня моніторингу становища вразливих СІмей та
програм І захОДІВ, ЗД1Иснен

договору.

дітей, а також послуг, ЩО їм надаються.

. 4.3. Готу~ати ..розпорядженНJI міського голови, рішенНJI виконавчого
KOMIT~ТY та •MICЬK~I ради, якнми будуть визначені основні завданНJI та
мехаНІЗМИ СПІвпраЦІ ~oдo реалізації проектів Представництва.

. . . 4.4. Надавати Пlдтримку впровадження спільно узгоджених проектів та
ІНІЦІатив, що сприяють досягненню цілей даного договора.

4.5. Розглядат~ на зас!даннях координаційної ради у справах дітей,

Hapaд~, конфереНЦIJIX, сеМІНарах завдання, хід та результати реалізації
проеКТІВ Представництва.

4.6. Спривти поглибленню співпраці представництва з структурними
підрозділами, організаціями та установами, rpомадськими структурами,
залученими до процесу забезпеченНJI та захисту прав дітей, та здійсненню

превентивної роботи з вразливими дітьми та сім'ями, розвитку ДJIJI них
спеціалізованих соціальних поcnyr.

4.7. У разі потреби вносити зміни до нормативних актів, посадових
інструкцій, інших документів, які регулюють ДЇJlnЬHicть і визначають
функціональні обов'язки працівників підпорядкованих підрозділів органу
місцевого самоврядування, у межах наданих повноважень.

4.8.

Забезпечити широке висвітленНJI завдань та заходів проектів в

засобах масової інформації.
4.9. Забезпечити механізм

отримання коштів, перерахованих від
Представництв&, ДЛJI здійснення витрат, передбачених пунктом 3.7.1 цього
договору.

4.10.

Погодити з Броварським управnіННJIМ Державного казначейства

механізм отримання службою у справах дітей та центром соціальних служб
ДЛJI сім'ї, дітей та молоді коштів від Представництва та їх цільового
використання.

4.11. Доручити службі у справах дітей та центру соціальних ~б ДJIJI

сім'ї, дітей та молоді щокваРТ8JIЬН~ подавати П~ед~н~~!у ЗВІ~ про
дїJlnЬНЇCТЬ щодо CТBOpeННJI та ФУНКЦІОНУВання ПРИИОМНОІ СІМ І теРМІНОВОГО

впawтyвllННJl та цільове використання коштів: ,
.
4.12. З 01.01.2010 року прийомну СІМ Ю теРМІНОВОГО вnаштуваннв
перевести на фінансування за рахунок Ko~iB місцевого бюджету, вихоДJIЧИ
З його фінансового ресурсу, або з ІНШИХ джерел, не заборонених
законодавством Украіни.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір набирає

чинності

з моменту його підписання та діє до

31.12.2017 року.

б. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
до договору можуть буди внесені тільки у
.
Q
сторонні зміни умов
ПИсьмовій формі за підписом всіх СТОРІН договору. :ЦНО

.
3МІНИ

та доповнення

договору

та

одностороння

відмова

від

виконвнНJI

ДОПУСКaJОТЬСЯ згідно з чинним законодавством Украіни.

зобов'язань

не

7. ІНШІ УМОВИ
Договір укладається у двох примірниках української МОВОЮ, Jlкі є
автентичними, по одному примірнику для кожної із сторін.

8. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК
Усі суперечки між сторонами цього договору, ПО яким не досяrнyrо
згоди, розв'язуються шляхом переговорів. За умови недосягнення згоди
сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання
своїх зобов'язань за договором згідно з чинним законодавством України.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРШ
Броварська міська рада

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

Представництво благодійної організації
(<кожній дитині» в Україні
03058, м.Київ, вул. Польова, 49-А,
тел.lфакс (044) 457-29-11, 457-39-77

10. mдписи СТОРШ
ДиреІС1'ОР Представництва

благодійної організації (<Кожній
дитині)) в Украіні

КузьміНСЬКlIЙ І.В.

поДАННЯ:

начanыкK cnужбlf

..

у справах Дlтеlf

#.A~-, ?7

_~~~~~trГ':6чW~(---- Б.М.Власенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

_-==:::::..-=:..~~~=~Г.П.ГолубовсьКlIЙ

РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСП
СЛУЖБА у СПРАВАХ ДІТЕЙ

07400 Кllївська область. м.Бровари. вул. rвrapilra.18. тел. (294) 4-61-15. 4-61-85(факс>
Від

()~. O~. O,9Ng

НаК!

иА

за

'---

СекретаРІО Броварської
міськоі радll
Сапожку І.В.

Про ВКJlючеllllН
до ПОРНдКУ денного

ШаНОВНllЙ Ігоре ВаСНJlЬОВllЧУ

З

!

метою подальшого удосконалеННJI системи захисту дітей,

підтримки сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини,
впровадження моделі діяльності прийомної сім'ї термінового влаштування,
(затверджена рішениям Броварської міської ради від 26.06.2008 N!! 769-38-05
«Про затвердження Положення про прийомиу сім'ю термінового
влаштування») служба у справах дітей просить Вас включити в порядок
денний чергової сесії розгляд питання про затвердження нової редакції

договору про співробітництво між Броварською міською радою
Представництвом Благодійної організаціі (<Кожній дитині в Украіні».

Начальник служби

в.м.власеико

та

