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Паспорт міськоrПрограКl 

(<3 "УрбоlОЮ про кожlЮfO» 
на 2012-2014 р.р. 

Назва: міська Проrpама«3 'l}'рбоlОЮПРО южного» на2012-2014 р.р. 

Зашвник Програми: Брощ>ська міська рцца 

Розробник Програми: Управління освіш Брощ>сьюї міськоїрцци 
Наукою - методичний центр управлінняосвhи 
Управління праці та соціальноro захиС1}' населення 

АвlОрський колектив: Онищенко Володимир Іванович

начальник управління освnи 

Консульmнт: 

Петреню Алла І ван івиа
начальникуправління праці та соціальноro. 

захиС1}' населення 

Міський roлова Сапожю Ігор Василювич 

Меп Програми: Міська проІрама «3 'l}'рбоlОЮ про южноro» ПОIOIИJ(3На 
об'ЕДнam зусилля виюнавчої влцци, депутатськоro юрnyсу, rpомццсьюсті 

на втілення юнІ<ретних заходів, щодо стоорення ушв riдHOro, юмфор1НОГО 

ПРО)lQfВ3ННЯ мешканців міста, г~антій іХ соціального захиС1}', виховання 

соціально aкmвнoї, нацІОнально свідошї людини, що наділена г.ли60юю 
rpОМЦЦСЬЮЮ відповідальністю, високими духовними ЯЮСТЯМИ, родинними і 

пIПpІО1ИЧНИМИ почyтrями, повaroЮ і шаною дО 01ОЧУЮЧИХ . 
ПроrpашЮ пер~бачається виюнання заходів щодо І<Ульmвування 

І<ращих рис УІ<р8ЇНсьюї ментальності - працелюбності, lОлеран1Ност~ 
поваги до жінки, любові до рідної земл~ родини, сюro народу, бережлиюг0 

ставлення до нццбatь людської праці. 

ЗаlЩання Програми: 381Щ8ННЯМИ міськоїПроrpами є 'l}'р60та про здоровий 

спосіб жнтrя, соціальний захист населення, бороnба зі шкідливими 
звичками, формування почупя romодаря й romод~сьюї відповідальності, 
спонукання до aкrиВНОЇПРО1ИДііпроявам аморальності, праюпорушениям, 
бе:щуховності, анmrpомццській діяльності. 

Основними зaJЩаннями у реалізаціізаходівє: 
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впровадження в св(»и діяльності принципів ryманізації та 

деМОІ<рашзації, поєднання керівництва з ініціатвою самодіяльніС'ІЮ 

11'0 мзди, розвиro к навичо к позитвного миCJI ення; 
- всебічне і постійне залучення міської мзди, 11'0 мздськості до 

реал ізації заходів; 

- залучення молодідо вироблення і експертзи на міському рівні 

важливих питань розвитку, благоустрою міста, турбот про незахищені 
верстви насепення. 

Терміни реалізації Проrpами: 2012 - 2014 р.р. 

СТРУК1Ура Проrpами: Вступ 
Мета проrpами 

Очікувані результат 

Основні заходи, спрямовані на забезпечення 

реал ізац ії про Ір ами 
Показники ефекruвності 

Виконавці Проrpами : Міська рзда,УПРaВJIінняосвіти, відділ культури, 

УПРaВJIіння соціального захисту насепення, 
ш:дагогічні колекruви навчальних заклздів міста. 

Очікувані результати: Основними результатами виконання Проrpами 

будуть системні позитвні зміни у втіленні заходів щодо створення умов 
гідного, комфоР"ІНого проживання мешканців міста, гарантій іХ соціального 

захисту, вихованні громздянина своєї країни, соого міста, формування 

почуття господаря й господарської відповідальності, патріота, ор ієнro ван о го 

на здоровий спосї5 життя. Сгворення міста висоюїкультури та моралі. 

Організація КОН1ролю 

та оцінювання: Системний моніroрингреалізаціїПроrpами . 



І.ВСТУП 

Місто Бровари - одне з найбільших і найПО'І)'жніших міст Київщини. 
Вперще Бровари згадуються у доку ментап ьних джерегІЗХ у 1630 році. 

Тут од віку ПРОЖИвaJIИ люди працегІюбн~ тапановиті, КD1pi тюрили 
міць своєї мапої Батьківщини. Їх lЩячні поcrtідовники, продоюкуючи добрі 
справи, побудувaJIИ сучасне індуС1ріапьне місто з вагомими досягненнями у 

промиcrtовості, будівництві, соціальній сфері, спорт~ культурі. 

У всі часи броварчани crtавились своєю працегІюбністю, 
цілеспрямованістю, тапантами, духовністю. Люди - crtaвa і гордість міста 
Бровари. Місто - наш дім, місто добробу'І)' і процвітання. 

ІІ.МЕТА ПРОГРАМИ 

Міська проrpама «3 'І)'рботою про КDжного» покликана об'єднати 

зусилля усіх верств насегІення на втілення ЮНJq:нmІИХ заходів, напрaвnених 

на виховання соціапьно активної, націонапьно св ідо мої людини, що наділена 

глибоКDЮ rpомадСЬКDЮ відповідапьністю, високими морапьними та 

духовними ЯКDстями, родинними і патріотичними почуттями, повагою і 

щаною до оточуючих . 
Не може бути здороmм місто, якщо в нюму Є прояви вандапїзму, 

аморапьної поm;д ін ки, бездуховності, нtЩбалого ставлення до свого 

здоров'я. 

Проrpамою передбачається виконання заходів щодо культивування 

кращих рис yкpaїHcьКDЇ ментапьності - пр ацегІ юбно сті, тол ер аншо сті, 

поваги до жінки, любові до рідної землі, родини, свого народу, бережлиюг0 

стаВl1ення до надбань ЛЮДСЬКDї праці, шанобливе ставлення до людей 

похилого віку талюдей з особливими ПО1ребами. 

ІІ1.0ЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТА ти 

Основними результатами виконання Проrpами будуть системні 

позитивні зміни у втіленні заходів щодо створення умов гідного, 

КDМфоРШОГО проживання мешканців міста, гарантій іХ соціапьного захиС1)', 

вихованні rpомадянина своєї країни, свого міста, формування почуття 
господаря й roсподарСЬКDї відповідальності, па1ріота, орієнтованого на 

здоровий спосіб життя. Створення міста ВИСОКDї КУЛЬ'І)'РИ та морапі. 
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ІУ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РFAЛІЗАЦІі ПРОГРАМИ 

І. Гордfм)ся 'ІИм, що ми броварчани! 

1.1. СИстема заюrrь, ВИХОВНИХ годин, лекторіїв з ВИ"lення icropiї та сюгодення 
рідного міста: 

- «Бро~и - рідне Micro моє»; 
« ми roаІОд~і свого міста»; 
«3 ди1ИНства наше Micro ми шхаєм, 
у ньому наші доля і жиля» 

«Ну як, скажіть, 1)' землю нелюби1И, 
. Яку 1и ще з ДИ1Инства по шхав» 
«Трациції мого міста»; 

«д>ки ЖИву,ОаІівуВ8.1И буду оцей священний Ю18П1Ичокземлі»; 

«ТИ - моє щастя, 1и - МОЯ доля»; 

«Обличчя міста»; 

«У се починається з любові» 

- «Вони захищали Micro Бро~и». 
Науmво-мeroдичний цен1р управління освіти, 

керівники навчальних закладів, 

постійно 
1.2. ПровtЩення заходів щодо визначення номінантів щорічної церемонії 
нагородження «Людина року» 

Оргюмітет, 

2012 ·2014 р.р. 
13 .Урочиcroсті з нагоди відзначення « Людини ро КУ». 

Відділ КУЛЬ1)'ри, 
вересень, щорічно 

1.4ПровtЩення шнкурсу дитячих малюнків «3 1)'рбо1ОЮ про южного» 
Відділ у справах сім'їта молоді 

щорічно, вересень 

15ПровtЩення фecmвалю творчих родин «Тепло юїХ долонь, і розуму, і серця 

1Обі. о рідне Micro, віддаю». 
Відділ КУЛЬ1)'ри, 

щорічно 

I.6ПровtЩення заходів щодо визначення Почесного rpомацянина міста. 

Відділ куль1)'РИ, 

щорічно, вересень 

1.7 Проведення ЗУС1річей з почесними rpомадянами міста, вид8ПІИМИ людьми, 
ветеранами Великої Вітчизняної війни, що живуть у місті, у міІ<рОР8Йоні 
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навчального заЮIlЩУ. 

Кер івни І<И заК1ІІЩ ів о сві1И, 

постійно 

l.8.Екскурсіїдо місьІОГО Iq>8fЗНавчого музею,до пам'яmих місць міста. 
КерівниІ<И зающців осві1И, 

постійно 
19Проведення пошуююї робо1И щодо crвoрення у южному навчальному 

заюнщі куточків, стендів, кімнат з історії міста, ШІОЛИ, дитячого садка, 

позашкільного зающцу, вищого навчального заюнщу. 
КерівнИІ<И зaкnадів освї1И, 

постійно 
1.1 о. Урочистості із вручення учнівській mлоді паспорта громадянина У Iq>аїни. 

Управління освПи, керівниІ<И навчальних 

зaкnадів, відділення паспОР1Но-мїІ]>ацїЙної слуЖ5и, 
1 разу квартал 2012-2014р.р. 

1.11.Шефстю над моmламн та пам' яmикамн загиблим броварчанам, жq>твам 

голодоmру таполї1Ичних репресій. 

Керівники навчальних зaкnадів, 
органи учнівсьІОГО самоврjЩ)'взння, 

постійно 
1.12ПраювиЙ лекторій ДЛЯ учнів 7-9 Ю1асів «Тюї права і громадянська 

відповідальністЬ» 

Кер івники наВЧaJl ьних заюнщів, 

упрaвJ1 ЇНня юcmцїі, 

постійно 

1.13Продовження пошуююї робо1И щодо збору пісень, легенд, переказів про 
рідний Iq> ай. 

Відділ КУЛЬ1Ури, 
УПРaвJ1їння о сві1И , 

керівники навчальних закладів, 

постійно 

1.15 Проведення загальноміських темаmчних уроків, присвячених геронному 

мннулому, сюгоденню, ВИДImIИМ людям, історії, географії ріцного міста. 
Керівники навчальних ЗаЮІадів, 

щороку, )Ювтень 

1.16Проведення загальноміських тематичних уроків, присвячених героям ~yгoї 

свПової війни, героям праці, Почесним громадянам, ВИДlmIнмлюдям"міста. 
Керівники навчальних ЗаЮІадів, 

щороку 6 грудня, 23 лютого, 8 травня 
1.17 Проведенняробо1И з ВИЯВ11ення жертв голодоmрів та пол Пичних репресій. 
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1.18:Вигоюмення та розміщення соціальноїреЮІами. 
Управління праці і соціального захиС1У, 

посгійно 

1.19ЛроДовження випуску соціального паспор1У міста, фо1Оалюомів, М!Періалів 
про досяmення в галузі ку ЛЬ1Ури, освіти, будівництва ющо. 

Броварська міська рада, 

щороку 

2.lЦtслива родина - щасливе місто 

2.1Лродовжи1И робо1У лекroрію для багьків у дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних закладах з проблем сімейного виховання. 
Керівники навчальних заЮІадів, 

Посгійно 

22.Організувarn про~ення родинних свят « Тоб~ ДИ1Ино, множи1И й тоори1И, Й 
тру дами сл ави1И б атьків сво іХ» 

ЗаС1)'пники З виховноїробо1И 

закладів осві1И, посгійно 

23.Багьківські збори, бесіди «Я бу ду вірний син сооіХ багьків». 
Керівники навчальних ЗаІО1адів, 

Постійно 

2.43апровади1И сисгему заходів з питань збору та збереження родинних традицій, 
сімейних pel1 іквій, вивчення родоооду, звичаїв, обрJЩів. 

Відділ куль1УРИ, упраміння осві1И, 
керівники навчальних ЗаІО1адів, 

посгійно 

25 .Організу вarn робо1У шкіл ьних ЮІубів сімейного відпочинку 
Упр ам іння о сві1И , відділ у справах 

сім'ї та молод~ 
керівники навчальних заЮІадів, 

посгійно 

2.6Лроводи1И аlОр1Ивні змагання «Тато, мама і я - СПОР1Ивна сім'я». 
Відділ фізичної куль1УРИ і спор1У, упраміння о сві1И , 

СК «ГЩ>'D), кер івники навчальних ЗаІО1адів, 
щорічно 

3. Будью МИJlосердиими 
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3.1.ОрганізуВlml робо1У юлонтерських загонів з метою допоюm ветеранам 

Д>угої свrroюї війни, оолдиrcьким !щовам, людям похилого віку, інвалщам та 

самоПІім rpомадянам міста. 
Керівники навчальних з8ЮІадів, 

постійно 

32ЛРОДОВЖИ11f збір мarepіалів про житгя і подвиm ветеранів Д>угої свrroЮЇ 

війни, юШів-інтернацЮналістів. 
Вtцділ КУЛЬ1Ури,управління oCBЇ11f 

З3С1УПНИКИ дирекroрів з виховиоїроБО11f, 
постійно 

33ЛРОЮДИ11f благодійні акції: «Будьмо милосердними» (зб1> одяry, взутгя, книг, 
irpашокдля вихованців дитячих будинків), «Вщ щирого серця». 

Вtцділ у справах сім'їта молод~ 

ТоЩ)истю Черюного Хреста, 

Управл іння освіПІ 

постійно 

35ЛРОЮДИ11f бесщи, юнсультації щодо відповщальності за ПfХ, Юг0 приручили 

(домашні тварини), правил по~інки з безпри1УЛЬНИМИ ТЩ)инами на уроках 

«Оаюв здоров' я», «Безпека ЖИТГЕ'Дїяльності» 

Управління о свіПІ , H~, 
постійно 

4. Формування позипtвноїМ)1ивацііна здоровий спосіб жиТІЯ 
у дітей та mлоді 

4.1 На уроках «ОаІОВИ здоров' я», фізичної КУЛЬ1Ури, на виховних годинах, 
занJПТЯX у ДНЗ ПРОЮДИ11f бесіди з утвердження здороюго способу життя. 

Керівники навчальних з8ЮІадів, 

Постійно 

42ЛРОЮДИ11f щорічні фес'ІИвалі«Здорова родина- здорове міС1О» 
Управління о свіПІ , 

вtцділ ФізИЧНОЇКУЛЬ1Ури і спор1У 

43ЛРОЮДИ11f споp11tвні змагання між ЮІасами «Вeceni стаРПf». 
Керівники навчальних з8ЮІадів, 

СК «r~'D), постійно 

4.4ЛРОЮДИ11f бесіди про шкідливість паління, вживання алюголю, IrtIpЮ11fЧНИХ 
засобів із метою запобіганнярозповаодження ВIJJ.інфекції. 

КерівниІ<И навчальних З8ЮІадів, 
лікарі ЦР 11, постійно 

45ЛРОЮДИ11f ЗУC'lpічіз н~юлогомта іншими спеціалістами црл. 
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Керівники навчальних закладів, 

Постійно 

4.6Лроюдити заходи з мeroю ЗШІобіганнярозповсюдженню вrJ1.інфеІЩії. 

Відділ сім'їта молод~ 

1 rpудня щорічно 

4.7 Лроюдити Дні здоров'я, місячники боротьби зі шкідливими звичками тощо. 

Керівники навчальних закладів, 

до міжнародного Дня боротьби 
зі Снідом 

4.83Юезпечити умови щодо залучення Д1теи до занять у спортивиих сеІЩЇЯХ, 

клубах, об' єднаннях у позаурочний час. 

Керівники навчальних закладів, 
у правпіння освіти ,відділ у 

справах сім'їта молоді, відділ 

фізично ї 10/ л Ь1ури і спорlY , 
постійно 

49.0рганізувати про~ення lYристичних походів (загальношкільних, класних, 

rpупових), залучивши до цієї роботи б<П'ьюв, rpомадсьЮсть. 

Керівники навчальних закладів, 

управп іння освіти, 

систематично 

4.l0Лроюдити бcrrьювсью збори, лекторії з проблем психічного та фізичного 

здоров'я сім'ї, юристі загар1)'вання дітей, про здоровий спосіб жипя членів 
родини. 

Керівники навчальних закладів, 

Постійно 

4.l1Лроюдити тюрчі зустрічі, ток-шоу з видатними спортсменами - нашими 

земляками. 

Керівники навчальних закладів, 

постійно 

5. Ми - господарі наuюго міста, збережеш його красу 

5.1 Лроюдити міський ЮНlо/рс на краше озепенення класних та шкільних 
приміщень, rpупових кімнат у ЩfЗ, загальноосвітиіх та позашкільних навчапьних 

закладах. 
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Управління'освіти , 
щорічно 

523апровадиш прaкrnку висацження зелених насацженьучнівсьюю, 

С1Удентсьюю молоддю та представниками rpoмацсьюсті у парках та скверах 

міста, біля будинків. Зоохочуваш до цієїробош дорОCJIе населення міста. 
Керівники навчапьних заЮІаців, 

відд іли та у прам іння Бро вар сью ї 

місьюїраци, 

щороку 

53Проюдиш 1рудові десанш по прибиранню територій шкільного подвір'я. 

irpових та споршвних майданчиків. 
Керівники навчапьних заЮІаців, 

постійно 

5.4Проюдиш виховні заходи, спрямовані на формування дбайлиюго 

береЖJІИЮГО стамення до духовних, КУЛЬ1урних, морапьних і матеріапьних 

цінностей рідного міста. 
Керівники навчапьних заЮІаців, 

постійно 

5.5 Про юдиш екскурсії на підприємства міста з метою ознайомлення з іХ 

роботою, з працею людей, які зміцнюють добробут міста. 

Керівники навчапьних заЮІаців, 

постійно 

5.6Проюдити ЗУС1річі з представниками 1рудових династій, видатними людьми 

міста. 
Керівники навчапьних заЮІаців, 

постійно 

5.7 Про ЮДИТИ систематичну профорієнтаційну робо1)' у навчапьних ЗаЮІацах 

міста. 
Керівники навчапьних заЮІаців, 

міськрайонний центр зайнятості, 

постійно 

5.83апровадити міську акцію «Д>уге життя вroринним ресурсам» (диспути, Iq)yrni 
столи, виставки, еюлогічні експедиції з метою віднайдення способів застосування 
відходів виробництва та твердих побутових відходів). 

Управпіння освіш, органи 

учнівсьюго самоврЩ{ування. 

щороку 

59ПроДовжити робо1)' із стюрення місьюго природничого пізнавапьно

розвиваючого юмплексу: 

Природничий музей Броварщини європейсьюго рівня. 

Зиmвий сац. 
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МіНі- зооп~кдомашніх і екзо1ИЧНИХ тварин. 
Ландшaфrnий сад, який вЮ1ЮЧає сади в мініапорі. 

Упрaвnінняосві1И, ДЕНЦ «Камелію>, 
2012- 2014р.р. 

5.10Лроюди1И акцію «ЧиС1ИЙ дім - буде зmишно в нім», розміС1Ивши в під'і3дах 
лиcrївки-звернення до мешканців. 

Упрaвnіння осві1И, 

керівники навчальних ЗaIOlадів 
5 .11.Організу ва1И конкурс на розроб ку реЮ1ами про дбайливе відношення до 

юди, тепла, елекrpоенергіі, природи. 
Комунальні підприємства 

2012 р. 
5.12Лроюди1И щорічну акцію «Збережи ялинку». 

Керівники навчальних ЗaIOllЩів, 
Грудень 2012,2013,2014. 

5.13.Організува1И шкільні I<DНКУРСИ зимових букетів зі Ш1Учних квітів та 
природного матеріалу. 

ЗаС1}'ПНИКИ з ВИХОlІНоїробо1И, 
грудень 20 12-2014р.р. 

5.l43апроВlЩИ1И еI<Dсубо1ИИКИ прилеглих територій ЗaIOllЩів осві1И «МїС1}'-
зелену і ЧИС1}' вулицю». 

Керівники навчальних заЮІlЩів, 
що квартал ьно 

5.15Лроооди1И юнкурс cept:д дошкільних та загальноосвіrnіх навчальних 

заюнщів на кращий СПОР'ІИВНИЙ майданчик 

Упрaвnіння о сві1И , відділ фізИЧНОї 
КУЛЬ1УРИ і cnор1У, 
серпень, щороку 

5.16Лроюди1И фecmваль «Майбуmі зірки профілюючих видів c:nор1У нашого 
міста» cept:д учнів навчальних ЗaIOllЩів. 

СК «Гар1» , 
1равень, щороку 

5.17Лроюди1И фecmваль східних бойових мистецтв «ОІорт про1И агресії та 
н~шманШ). 

Упрaвnіння осві1И, 
щороку 

5.18. З мeroю збереження 1рlЩицїЙ УІ<раіНсьшго I<Dзацтва проюди1И змагання 
«НащlЩки I<Dзацы<Dї слави». 
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5.19. Проюди1И аJOР1Ивні змагання з легюamemчного кросу «~лодь про1И 
GlIДr» 

6. Соціальний захист населення 

у пр авл іння о світи, 

лиcroпад, щороку 

6.1. Проюди1И перевірJ<И ук>в ЖИ1ТЯ вerepaнiв війни та праці, а таюж 

малозюезпечених верств населення з метою максимального задоюлення іХ 
ПО1реб та запитів. 

Управл іння праці та соціального 

захиС1)' населення 

посгійно 

62. Зюeзnечи1И надання пільг з опшпи ЖИ1Лою-юмунальних послугу 
межах норм, пер tЩбач ених заюнодавстюм 

- інвалідам І групи всіх причин захюрювання на50 % 
- інвалідам ІІ групи по зору на40 % 
- сім' ям ,у яких дює і більше інвалідів по зору на 50 % 
Haдaвarn почесним громадянам міста пільги : 

-100 %опmпи ЖИ1Лою-юмунальнихпослугу межах норм, 
перtЩбачених заюнодавстюм; 

- 100%опmпи за КОРИCl)'вання квартирним телефоном 
Управління праці та соц:іапьного 

захиCl)' населення 

посгійно 

63. Проюди1И щомісячну ДОnЛlПУ до пенсії громадянам, які досягли 95-
річного віку в розмірі 100 грн., у розмірі 5 неоподarmваних мінімумів
Почесним громадянам міста. 

Управління праці та соціального 

захиС"ІУ населення 

6.4. Здійснювmи за рахунок юштів бюджеІУ міста ВИnЛlПУ юмпенсації 
фізичним особам ,які надають соціальні послуm 

Управління праці та соціального 

захиС1)' населення 

посгійно 

65. Зюезпечувmи безоnЛlПНе щоденне х~чуванRЯ саміти іх 
малозюезпечених громадян 

Управління праці та соціального 
захиС"ІУ населення 

постійно 
6.6. Видава1И продукroві нюори малоmезпеченим громадянам міста, 
бanпoдhним сіМ»ям з нагоди державних та релігійних свят 

Управління праці та соціального 
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захиС1У населення 

постійно 

6.7. Виділяm М!Періальну допоюry громадянам міста для покращення 
ЖИ'D10Ю-ПобуlОВИХ уюв, налікування та інші по1ре6и зарішенням 

ви I<DH I<D му 

Управління праці та соціального 
захиС1У населення 

постійно 

6.8. Здійснюва1И заміну газових плит, газових ЮЛОНОК та інших приладів , 
які стали нenРИДlПНими для виюрисгання та житrєнебезпечними , 
r.pомадянам міста за рішенням ВИЮНЮМУ 

Управління жиmово-юмунального 

го СПОД/1> ства 

постійно 

69. Здійснюва1И відшюдування витрar юмунальним аптекам міста , 
по ІР> язаних з безоплlПНИМ відПУСЮМ лікарських засобів інвалідам війни та 
учасникам бойових дій (дощпок 1) згідно з положенням (дощnoк2) 

Управління праці та соціального 

захиС1У населення 

постійно 

6.10. Надава1И соціальну допоюry на дому самі1Нім непрацездlПНИМ 

громадянам міста 

Управл іння праці та соціального 

захиС1У населення 

постійно 

6.11. Здійснюва1Н ВИПЛЮУ мзгеріальної допоюги по 100 грн. На южиу 

особу інвалідам І групи всіх причин захюрювання та сЇМ»ям , де 
виховуються дhи-інваліди до Міжиародного дня інвалідів 

Управління праці та соціального 

захиС1У населення 

6.12. Зlі5езпечува1И під1римку громадських організацій, які надають м~ию
соціальну та іншу допоюry громадянам похилого віку, інвалідам, соціально 
незахищеним верствам населення. 

Управління праці та соціального 

захиС1У населення 

6.13. За рахУНОК J<Oштів місцеюг0 бюдже1У проюди1Н відшюдування 
ВИ1рЗГ за безюштовие перевезення без обмежень пільгових кагегорій 
населення міста БроВl1>И пасажирським автоюбільним 1р3НСПОрlОМ 

загального ЮРИС1Ування згідно Положення" Про ПОР$ЩОК відшюдування 
ВИ1рЗГ за безюштовне перевезення без обмежень пільгових кагегорій 
населення міста БроВl1>И пасажирським автоюбільним 1рзнспорlОМ 
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загального ЮРИСІування ", яке затверджуєгься рішенням виюнЗJною 
юмітеІу Брощ>ськоїмісьюїради. 

УПРaВJIіння прщі та соціальною 
захиСІу населення 

6.14. ПроДовжи1И вигоroмення та розповсюдження серtЩ пенсіонерів, які 
ПРОXQiваІОть у м. Бровари, соціальних карroк, що дають право на пільm: 

• знижку в мережі юмунальних аптек міста; 

• знижку в мережі аптек «Мtщея»; 

• знижку в мережі суперм~кетів «Форум»; 
• безюшювний проїзд у юмунальних автобусах «3 lYрбо1ОЮ 

про южного»; 

• безюшювне перу карське обслуговування У Броварсьюму 
місьюму териroріальному центрі соціальною 

обслуговування. 

УПРaВJIіння праці та соціальною 
захиСІу населення 

6.15. Фінансування заходів Проrpами здійснюва1И за рахунок юштів, 
перtЩбlНених у місцевому бюджеті, та інших ДжqJerI, не заборонених 

заюнодавством . 

V. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Показниками ефективності реалізаціїПроrpами будуть системні 

ПО3И1Ивні зміни у вихованні юних броварч ан , зокрема: 
постійна "ІУрбота та увага місьюї мади до потреб мешканців 
міста, вирішення проблем ЖИ1ТЄ3абезпечення та 
ЖИТГЕ'Діяльностіусіх верств насerIення; 
сфор мо ван ість почутгя roаІОД~Я і готодарсьюї 

відповідальності; 

aкmвнa про1ИДЇЯ проявам аморальності; правопорушенням, 

бездуховності, ан1Иrpомадській діяльності; 
умmняборо1ИСЯ зі шкідливнми звичками, веС1И здороВіЙ 

тосю жи1тя; 
люБИ1И рідну землю, свій народ, своє Micro; 
бережливі СТ8ВИ1Ись до надбань люд сью ї праці. 
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Додаток 4 

до рішення міської радн 

ві;] " 20 __ р . 
• V~ ______________________ __ 

УІ. ФінаllсуваllllЯ програмн 

X~ 
Потреба у 

nропознції ІІа 

пІп 
Програми фіllаllсуванні 

2013 рік 
nРОПОЗИllїі ІІа 2014 рік 

ІІа 2012 рік 

І 2 3 4 10 

Управління праці та соціального захисту населення 

Всього: 

І. 
Програма "Зтурботою 3877,5 4222,2 4575,9 
про КОЖІІОГО" 

Мета: Підтримка пільгових категорій громадян шляхом 

Розділ 6. nУIІІ,ї 6.2 Забезпечити lІадаllllЯ пільг житлово-кому"альних 

послуг у межах IІОрМ, передбачеllИХ заКОllодавством 

nокаЗllИКИ ВИКОllаIlIlЯ: 

тис. rpll. 1084,0 1100,0 1200,00 

інвалідам І групи, осіб 391 400 410 

інвалідам [І групи, осіб. 49 50 
50 

Сім'яї, В яких перебуває -
двоє і більше інвалідів 

по 10РУ, осіб. 

Почесним громадянам 12 12 
І 00% оплати 1а ЖКП, 

12 
І 00% за користування 
телефоном, од. 

Проводити щомісячну доплату до nellcїi громаДЯllам 

Розділ 6. "У"КТ 6.3 95-ріЧIІОГО віку та почесним громадянам міста 

Показники виконання: 

тис. грн. 32,4 34,00 37,50 

Громадяни 95-річного 

віку, осіб Іб 

Вартість виплати на І 

особу 1 ОО грн. 100 

Почесні громадяни, осіб 12,0 

П"ять неОП.міН.на І 

особу, грн. 85,0 



Поштовий збір, ТИС.грн. 1,0 І 

Розділ 6. ПУІІКТ 6.4 ЗдійснюваТIІ за рахунок коштів бюджету міста 

ПокаЗНIІКIІ ВlІконання: 

ТІІС. Грll. 439,3 485,0 501,00 
Для працездатних 

Кількість інвалідів, осіб 

Для непрацездатних 

Кількість інвалідів, осіб 

Забезпечу ваПІ безоплатне щоденне харчуваНІІЯ 

Розділ 6. ПУІІІП 6.5 саміТІІIІХ малозабезпечеllllХ громаДЯIІ 

ПокаЗНIІКIІ ВlІконаllllЯ: 

ТІІС. rpll. 246,8 296,2 369,4 

Кількість людей, які 

потрсбують 

,аБС'шсчення 85 

безкоштовними обідами, 

чол. 85 85 
Середня вартість одного 12,00 15,0 18 
Розділ 6. Пункт 6.6 ВllдаваТIІ продуктові набор" малозабезпечеllllМ 

ПокаЗНIІКИ ВlІконання: 

ТlIС.I'РН. 350,0 420 490 
Кількість продуктових 3500 3500 

3500 
наборів, од, 

Середня вартість 100,0 120,0 
І1РОДУКТОВОГО набору, 140 
грн. 

Розділ 6. Пункт 6.7 ВIlДіляти матеріальну допомогу громаДЯllам міста для 

Показннки ВИКОllаIlНЯ: 

ТНС. грн. 228,0 235,00 250,00 

Кількість звернень, од. 300 300 

Середня вартість послуг, 760,0 785,0 835 

Розділ 6. ПУНКТ 6.9 ЗдіііСlІюваПI відшкодування ВlІтрат комунальним 

ПокаЗIІИКИ виконання: 

ТІІС. гри. 42,0 60,00 80,00 
інваліди ВВВ, учасники 1189 
середня вартість, грн. 67,28 
Розділ 6. ПУІІКТ 6.11 ЗдійСlІюваТIІ Вllплату матеріальної ДОПОМОГІІ по 100 
ПокаЗНIІКIІ ВIІКОllаНIІЯ: 

ТИС. грн. 118,0 115,00 118,00 
Інваліди І гр., од. 809 



Діти-інваліди, од. 361 
Сума на ОДНУ особу, грн. 100.0 
Поштовий lбір, ТИС.грн. 

Виготовлення виплатних документів, ТИС.грн. 

Розділ 6. Пункт 6.12 Забезпечуватн підтримку громадських організацій, які 

Показники виконання: 

тис. грн. 620,0 670 720 
Завдання 1 Проведеиня заходів до Дня перемоги, ДІІЯ міста, Дня 

Показники виконання: 

тис. грн. 400,0 450,0 500 
Кількість наборів, ОД. 

Середня вартість, ТИС.грн 

Завдаиня 2 Матеріальне заохочення працівників організації 

Показники ВИКОllаllllЯ: 

тис. грн. 

ЗавдаllllЯ 3 ВідшкодуваНІІЯ оплати кому"аль"их послуг 

Показники виконання: 

тис. грн. 

ЗавдаllllЯ 4 ВідшкодуваИІІЯ оплати кому"аль"их послуг Центру 

Показники виконання: 

тис. грн. 220,0 220,0 220 
Завдання 5 Проведення заходів по соціальній реабілітації для 

Показники виконання: 

тис. грн. 

ЗавдаllНЯ 6 Придбання матеріалів та облаДllаllllЯ для Центру 

Показники виконання: 

тис. грн. 

Розділ 6. Пункт 6.13 За рахуиок коштів місцевого бюджету проводнти 

Показники виконання: 

тис.I'РН. 717,0 807,0 810,00 
Загальна кількость пільгової категоії громадян, чол 

Кількість автобусів, які 

здійснюють переве1ення 

без обмежень пільгових 

категорій населення 

міста на приміських 

автобусних маршрутах 

загального користування 

сполучення м.Бровари 



Кількість аптобусів.які 

здійснюють ПСРСВС·ІСННЯ 

без обмежень пільгових 

категорій населення 

міста на міському 

автобусному маршруті 

И~9 -загального 

користування,ОД. 

середня вартість 

відшкодування на один 

пільговий автобус на 

міському маршруті на 1 
місяuь.грн 

середня вартість 

відшкодування на один 

пільговий автобус на 

приміськх автобусних 

машрутів загального 

користування м.Бровари 

м.Київ"грн. 

Міський голова I.В.Сапожко 



Перелік 

Додаток І 

до рішення міської ради 

Biд~~~~~_ 
No._~~~~_ 

лікарських засобів, що відпускаються безкоштовно комунальними аптеками міста за 

рецептами лікарів за рахунок коштів міського бюджету 

Антацидні, 

Противиразкові, сnаlМалі 

тики, ферменти 

Вікалін N210 табл. 
Вікаір N210 табл. 
Ранітідін 0,15 N210 табл 
Дротаверін N!!30 табл. 
Но-шпа 2,0 д/ін'єкцій 
Папаверін амп. табл. 

Бекарбон N21 О табл. 
Белалгін N21 О табл. 
Беластезін N21 О табл. 
Метоклопрамід табл. 

Аллохол табл. 

Дарсил табл. 

Бікасодил табл. 

Сенадексін табл. 

Лоперамід табл. 

Панкреатин табл. 
Солізим табл. 

Вугілля активоване 

Холензим табл. 

Еуфідін табл. амп. 

Фестал N21 О табл. 
Омепразол N210, Україна 
Мезім N210 

Антибіотики,сульфаніл 

аміди, 
Ніторофурани. 

Фталазол табл. 

Ністатін табл. 

Левоміцитін табл. 

Бісептол табл. 

Еритроіцин табл. 

Амоксил табл. 

Офлокацин табл. 

Тетрациклін табл. 

Фурпазолін табл. 

Доксіцилін табл. (Укр.) 

Сульфадиметоксин табл. 

Нітроксолін табл. 

Ципрофлоксацин N21 О 
табл. 

Кардіологічні, 

гіпотензивні, сечогінні 

Аспаркам табл.амп 

Дігоксин табл. 

Нітрогліцерин табл. 

Нітросорбід табл. 

Рибоксин табл.амп. 

Валідол табл. 

Папазол табл. 

Раунатин табл. 

Валер'яна н-ка, табл. 

Анапрілін табл. 

Корінфар табл. Укр. 
Фурасемід табл. 

Верапоміл табл. 

Каптопріл табл. 

Каптопрес табл. 

Клофелін табл. 

Еналапріл табл. 

Корвалол крап. 

Корвалдін крапл. 

Атенолол N220 
Вінпоцетін табл. 

Пірацетам табл. 

Циннаризін таб. 

Аміналон табл. 

Барбовал 

KOHKopN210 
Берліприл N210 
Адельфан N210 
Тенорік N228 
Арифон-ретард 
N230 
Фенігідін N250 
Седавіт І ОО мл. 

Для лі"ування Інші Антидіабетичний кашлю, 

судинних захво- Офтадек очні краплі заС/О 

рювань, ротиаст.матич- Сульфацил натр.очні Мінініл 5 N2120 
них. Краплі 



Пекroсол краплі Лівомецитин очні краплі А налгетuкu 

Фарінгосеnт ХйО Аурисан краплі ушні ( з//еболюючі) 
Мукалтин табл. Нафтізін краплі Аналгін табл. амп. 

Пекгусин табл. Фармазолін краплі Кс-та 

ацетилсаліЦИЛ.табл 

Бромгексин табл. Мазь оксолінова Ортофен табл 

Теофедрин табл. Росія Тімолол 0,25; 0,5 % Укр Диклофенак табл. 

Берліприл Х210 Ципрофарм І 0,0 мл Укр ампули, гель 

Офлоксацин Х21 О Пенталгін табл. 

Амброксол табл. І ООмл. A//тuг;cmaм;////i Траматол табл. 

амп. 

(дорослий) Діазолін 0,1 Х210 Парацетамол табл. 

Септефріл Х21 О Лоратадіll Х21 О Новалгін табл. 

Реналган табл. амп 

Віmамі//и, mо//ізуючі Зов//іш//і Ібупрофен табл. 

Ревіт д-р Меновазин 40 мл. Індометацин табл. 

Ундевіт д-р Троксегель КМП Ношпа Х220 

Табл .. амп 
Квадевіт д-р Бом-бенге мазь Сіган Х24 

Віт. ВI,В2,В6,С в амп. Інгаліпт 30 мл. Німегезик..N"210 
Ек-т слеутероккоку Туафон краплі в око Спазмалгон Х220 

Декамевіт Х220 Віпрсал 40,0 мазь Спазмалгон амп 

Гефкамен мазь 

Індометацин мазь 

Левомеколь мазь 



Додаток 2 
до рішення міської ради 

Biд~ ____ _ 
N2. ______ _ 

Положення 
про порядок відшкодування витрат пов'язаних з відпуском 

безкоштовних лікарських засобів окремим категоріям ГРОМадЯн міста 

за рахунок міського БЮдЖету 

І. 3агальні положення 

1.2 Це положення визначає механізм відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском 
безкоштовних лікарських засобів окремим категоріям ГРОМадЯн міста за рахунок міського 
бюдЖету. 

1.2 Положення розроблено відповідно до 3акону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", розділу 6 міської Програми «3 турботою про кожного» 
на 2012-2014 роки. 

11. Порядок відшкодування витрат, пов 'язаних з відпуском безкоштовних лікарських 
засобів окремим категоріям ГРОМадЯн 

2.1. Управління праці та соціального захисту населення укладає угоди з 
комунальними аптеками міста на відпуск безкоштовних лікарських засобів за рецептами 
лікарів та відшкодування з цим пов'язаних витрат. . 

2.2. Лікарі поліклініки Цеитральної районної лікарні відповідно до переліку 
лікарських засобів, що додається до цЬого рішення, інвалідам Великої Вітчизняної Війни та 
учасникам бойових дій виписують рецепти на'безкоштовне отримання лікарських засобів у 

комунальних шпеках міста. 

2.3. Комунальні шпеки міста, з якими укладені угоди, здійснюють безкоштовний 
відпуск лікарських засобів за рецептами, ведуть облік витрат, роблять звіти, які по закінченню 

місяця не пізніше 5 числа надають управлінню праці та соціального захисту населення. 
2.4. Управління праці та соціального захисту населення на підставі наданих звітів про 

фактичні витрати складає акти звірки розрахунків про суми відшкодувань та готує заявку 
фінансовому управлінню на фінансування витрат за цим напрямком. 

2.5. Фінансове управління міської ради, з коштів, шо передбачені Програмою «3 
турботою про кожного» на 2012-2014 роки, перераховує управлінню праці та соціального 
захисту населення заявлені суми. 

2.6. Управління праці та соціального захисту населення розподіляє кошти за 
безкоштовний відпуск лікарських засобів між комунальними аптеками міста. 

2.7. Витрати здійснюються в межах затвеРдЖеного на рік кошторису витрат за 
Програмою «3 турботою про кожного» на 2012-2014 роки. 



Додаток З 

до рішення міської ради 
Biд~ ____ _ 

N~ _____ _ 

Перелік громадСЬКИХ організацій 

N~ Назва організації Напрямки використання коштів 

1 Броварська міськрайонна ІЛроведення заходів до Дня перемоги, Дня міста, 

організація Дня людей похилого віку, Міжнародного дня 

Товариства Червоного Хреста інвалідів. 

2.Матеріальне заохочення працівників організації 

з.відшкодування коштів на оплаry комунальних кошті 

2 Центр соціально-трудової, І.відшкодування коштів на оплаry комунальних 

професійної та медико- послуг. 

соціальної реабілітації 2Лроведення заходів ІЮ соціальній реабілітації. 

інвалідів, дітей-інвалідів та ЗЛридбання матеріалів та обладнання 

молодих інвалідів 

Броварського міського 
товариства з ураженням 

опорно-рухового апараry 

«Прагнення» 
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