
БРОВАРСЬКА МІСЬКА . 
РАДА КИfВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г П~о з~твердженНJI угоди про співробіmицтво 
мІЖ Мl~аро~ною благодіЙНОIО організацїЄlО 
<<БлагоД1ИНИИ ФОНд «СОС ДиТJlЧе містечко» 

та Броварською міською радою 

РозгJIJIНYВПІИ ПОДання упрaвnінНJI освіти від 09.04.2010 р. за К! 419. з 
метою забезпечеНВJI надании якісних освішіх послуг вихованцям «СОС 

Дитяче містечко», керуючись пунктом 43 cтaтri 26 Закону Украіни «Про 
місцеве самоврядування в Україні». враховуючи рекомендації постійної 

комісії з гуманітарних ПИТань, Броварська міоька рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити угоду про співробітництво між міжнародною благодійною 
організацією <<Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» та 
Броварською міською радою згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішеНВJ[ ПОICJIасти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М 

І.Б.Сапожко 



ПОД81IUЯ: 
Начальник упрaвniВВJI освіти 

В.І.Онищеико 

Поroджеuо: 

3аC'l')'IlВИК міського голови ~ __ ....;~~~_--- Л.М.Вииоградо~ 

Начапьвик юридичного відділу ___ c-__ ~вz __ ~ І.Г.Лавер 
Виконуюча обов'язки, J 
вачапь~ зaraпьвого відцілу - J( ~~Lш 
головвий спеціаліст відділу __ ....:...-. ___ . -l-{--tl'-.'- Л.М.ІІІило 
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Голова постійноі комісії 
з гумавітарвих питань 
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Додаток до ріlDеllQИ 
Броварськоі I\lіськоі радо 
Biдl5"~jqцotqp. Хе '--ІУ-а-

УГОДА 
про еПіВРОбіТНllЦТВО м:- м;-

б.... -- ~llаРОДIIОЮ 
лаГОДIUНОIО ОРГВllізаціЄIО ссБлагодіЙllllЙ фО11Д 

«СОС ДllТиче містечко» 
та БроваРСЬКОIО MiCLICOIO paдOIO 

1. Предмет угодо 
Бров~рсь~а міська рада та МЇЖJlародна благодійна організаціи 

~aro~liiBBB фонд «СОС ~ИТDче . м~стечIСО» ДОМОВИЛИСЬ про 
сmвробlТВИЦТВО щодо надання JJЮСНИХ ОСВІТНІХ послуг ВИХОВ8.НЦJIМ «СОС 
Дll'Пlче міетечко» Броварською спеціалізованою ШКОЛОЮ N!7 та 
дошкільним навчальним закладОМ <d3іночою> М. Бровари (далі організаціі
партвери) та забезпечеИWI: 

- івдивідуального розвитку дітей відповідно до іх здібностей; 
- піДтримки. ~ .о~~~Й: ~ioo .9пе~фічними потребами та педaroriчво 
занедбаних Дlтеи; 
- упрaвлiв:вJI організацій-па~ер~ BЇДJ;tOBiдвo до засад Коввевціі ООН . ~. : .. . . ... 
про права дитини; 

- комфортного та безпечного простору ДJUI ро~витку дітей та розвитку 
матеріально-технічної бази орrанізацій-партнеР1В; 
-розвитку системи учнівського самоврJIДyВ8ВШІ. 

• - .-: ••• &- • ..&' ~= :-. • 
2: "30БОВ'JlзанНD СТОРІН 

2.1.' Міжвар'о~~а благо~,"В~ qрra,і,зацїJI <<Благодійний фонд «СОС 
Двтвче містечко»: ання' фОnUV1lАRIПn 

2 1 1 СПРИJIЄ розвитrv системи дитячого caмOBp~ , r·· .. ~--: 
• • • 6'~ • ИЙВJ1ТDI рuпеиь зaDДJП(И учаcn 

навичок щодо участі у процес! пр , 
у роботі ппdльного Парламеитr· технічного забезпечеllJlJJ 

2.1.2. СПРИJIЄ ". розв~ матеРlaJIЬф ~oro та безпечного простору о - організацій-партнер~ З~ ком 01".-

. о. ДШІ роОЗРИТІСУ дітей. • а ів та треніигів Д7IJI вчитепів та 
2.1.3. Забезпеvvє проведения сеМ1И Р ІВ' З ..... етою подальшого ... ,/ .. .. партнер І- • 

вихователів op~~-. альноro розвИТКУ дітей вїдпов1ДВО 
впров~еНВJI .модет .. іНДИВІДУ о 
іх потреб та ЗД1биостеи• . итоro леІСІОРію <<Ефективне 

2.1.4. Забезпечує про.вщt~~ BmкP • 
б . аm1tеШDI ПОJI1ТИКИ 
атьювЩ'Во». . о ОО О О ОО о •• О О iiliuiв з8ДПJI впров~. 

2.1.5: Забезпечує ЇІроведеSIIJI тре 

• І 



захиr.тv 'дітей 'та 
. :-. ':':"J. попереДЖеllНJl б 
ДІТЬМИ. УДL-JПaIx фор . ., ., ':.':" .~ .. :. ... . . . м насИJIJUI над 

2.1.6. СпрИЯЄ орramзацu lПКЇJIьиої «Со . 
2.1.7. СПРИЯЄ ВПРОВВДЖенlПQ СИстеми ЦІ:О-ПСИХОЛОriчної _и». 

розвитку можливостей інтервхти т IПІ<ОЛ8» та ПОДВnЬшого 
батьками. Вного навчанн.н та взаємодії з 

23. Броварська міська рада: 
2.2.1. Сприяє достатньому кадровому б • за езпеченню opraн· ... 

партнерІВ ДJIJI виконання завдань УГО 138Ц1й-
2.2.2. СПРИЯЄ проведення лекцій та тpe:n'B . • , ЗaдJJJI впровадження 

м~~елl l~BIДY~HOro розвитку дітей відповідно їх потреб та 
ЗДІ ностеи, ПОПlТИ~ захисту дітей та попередження б оо 
фОРМ васИJIЛJI над ДІТЬМИ. удь яких 

2.2.3. Спр~є .~В1дпрацю~amпo, вза~одіі між співробіТIIИDМИ 
ор~зацій-партнеР1В, ~ .. ~оздшами Броварської міської ради 
З8ДПJI ВИJIВJ1енmo випадКlВ насИJJJUI над дітьми та організац1Ї 
ІПВидкого реагування. 

2.2.4. Залучає додаткові ресурси для забезпечеННJl комфорmого та 
безпечного простору, а саме СПРИJIЄ фінансовому забезпечеmпo 

. . .. ~~~~~e~ p.~!'f:0НТY приміщень закладів освіти. 
2.2.5. Сприяє фівансyiJ8ШПО утримання системи <<NET IIJI(ОЛ8» Зaдml 

розвитку МОЖJIивост~j ilqерактивиоro навчаввя та взаємодії з 
- І 

батьками. 
2.2.6. Через свої підрозділи КОНТРОJПOЄ цільове використання мат~ріаль

вих ціввостей наданих Фондом для розвитку матеРІально

технічного забезпечеНИJI спеціалізованої IIJI(ОJП! Н!7 та дитячої 

. Д9JЩфIьво~.у'~ОВ~,. ..00 о ' 1l"I'V У міСЬКИХ 
2.2.7. Сприяє висвітлейню' ре8JI1ЗlЦ11 СВlТНЬОГО прое ••• ." 

засобах масової ї;вфqр~аці,і, , .. 
2.2.8. ЗабеЗпечУє' їіО~ОВJIеНИJI матеріально-теХНІЧНОI бази зазначеиих 

навчальних захспадів. • 
3. Розв'ВЗ8ИВR СПОРІВ. . • оо 

. совно тлумачення та застосув8ВIIJI фЄ1 Угоди 
3.1. БУДЬ-JIКе ПИТ8ШIJI сто • або у порядку, передбаченому 

. вирішується . ~9.~ ... ч~~еro~ор1В 
'ЧИНнИм законодавством укр81НИ. • 

, • • '0 •••• 4. Дата иа~Р8ИН:И Ч::~~8IIВJI і діЄ на період до 
4.1. ди Угода набирає чинноСТІ з : вари 15 квітвя2010 року У тp~ox 

31.12.2011 року. вчинено у м. ро оо l'з сторін та упрaвniиsя ОСВІТИ 
• uv Jl)JЯ коЖИОl . 

ПРИМ1рllИI<ЩC (п~ O~?6".'" аівСЬКОЮ МОВОЮ, ВСІ тексти 
Броварської МlсЬКО1 ради), укр 

• • aвTe~' .... 
~~P.~ є ... -005:0. ··lвшіУМОВ8. б' за КОШТИ «СОС 

. В · -~ :. :;;mi" ~.aТёp·· і8JiЬщ цїИИОСТ1, ПР~ац~ .. паn'I'Яерам за 5.1. се Мtш.DО, UUUA "'ОУ.!. ... ~СЯ орraJUЗ &А&.... 1''''-

Дитячого Містечка», передruv ..... 



5.2. 

5.3: 

5.4. 

5.5. 

5.6. 
5.7. 

5.8. 

aI('l'8МИ, ЩО ПЇДПИcyюn,СJl. предCТQ • 
диРектором освітньої установи' таВИК8Ми МІстечка та відповідним 
івІПою метою, охрім забезпече~ Д:Ь можrrь ~yrи ~икористаиі З 
уточнений кanевдариий пл . HO:n ОСВ1ТИЬОl установи. 

• ан дUШЬНОСТ1 та необхідний перелік 
товар1В та послуг затвеРДЖУЄТЬСJl на Кожен Р'1 .." '. к рean1Зaцtl проеК'1'У ак 
додаткова yroда з ВІДПОВІДНОЮ організацією-партнером' за 
поro1.9КеНIIJIМ з БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОЮ, ' 
~TOPO~ . ~годи, а також організаціі-партнери несуть 
В1ДП~В1Д~Н1СТЬ за достовірність інформації наданої В ході 
реamзацl1 проекту. 

За згодою сторін дана Угода може доповшоватись іншими 
взаємними зобов' азанНJlми у ВИГJIJlді додатків до цієі Угоди. 
Додаткові угоди та додатки до цієї Угоди є ії невід'ємними 
частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони підписані .,. t •• 
уповноваженими представниками сторін. 

Угода не може буш розірвана в односторонньому порядку. 
Сторона-ініціатор розірвaннJI Угоди має попередити про своі 
наміри іиmy сторону письмовим повідомленням не менш ніж за 2 
місsщi. 
Y.~~~~ вважаЄТЬСJl розірваною пісJUl п~с8ННJI відповідного 
1:tQ~~:fКY упов~о~~е~ ПР~~~ВИІСами СТОРІН. 

• е. • ••• і •••••• " ••• \ " 

Виконуючий обов'язки місько 
секретар ради 

І.Б.Сапожко 

•••• 8" ...... , ... '. .' 



ПОДВІІUВ: 
НачaJIЬНИJ( управлівня освіти В.І.Онищенхо 

Поrоджеuо: 

Заступник міського голови -----..~tflZ.-.~-_. __ Л.М.ВиноrpадОВЕ 



~ ~ 'B~CЬКA МІсьКА Р -
о УПРАВЛІНАМня kИїВСЬКОі ОБЛАСП 

n Б . . ОСВІТИ 
~y о . рова ри, вул. ГагаРІНІ, 18 тел (294) 5 

~'/!оО'f. "0/0 Ни ~Il 

' -14-81(ф.), 5-14-82.7-23-79 

Впонуючому обов 'JI3КИ міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Управлівви освіти просить вКJПOЧИТИ до порJlДI()' денного чергової сесії 
Броварської міської ради ПИтaннJl: 

1. Про затвердження угоди про співробітництво між міжнародною 
благодійною організацією «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» 
та Броварською міською радою. 

Начвльвик управлівви освіти 

. , . .. .. _ ..... .. ... , . 
·0 

В.І.Онищевко 

. " :-. . . ... 
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