
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення доповнень до міської Програми 

«Загальна середня освіта» на 2011-2014 р.р., 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 03.02.2011 Н2 129-06-06 

Відповідно до подання управління освіти Броварської міської ради від 

23.12.2011 Н2 1436, на виконання cт.l4 Закону України «Про освіту», ст.37 
Закону України «Про загальну середню освіту», положень «Концептуально
програмного проекту розвитку освіти м.Бровари на 2005-2012 р.р.», 

затвердженого рішенням Броварської міської ради від 07.07.2005 Н2 759-35-04, 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально

економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної 

комісії з питань освіти, науки, культури та релігії Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до рішення Броварської міської ради від 03.02.2011 Н2 
129-06-06 «Про затвердження міської програми «Загальна середня освіта» 
на 2011-2014 р.р.» згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню проводити фінансування в межах коштів, 
затверджених в бюджеті міста на 2012 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко - - -

м.Бровари 
від ______ _ 
Н2 ______ _ 



.. 

Видатки 

1 

Міська програма 
"Загальна середня 
освіта" на 2011 -
2014 р.р., схвалена 
рішенням 
виконавчого 

комітету БМР від 
03.02.20011 N!! 129-
06-06 

Додаток до рішення 
Броварської міської ради 

від _____ N!! __ _ 

IУ.Фінансування програми. Показники. 
тис.г 

рн. 

2012 2013 

Разом в тому числі: 
Разо 

в тому числі: Разом 
м 

Заг. Спец. Заг. Спец. 
фонд фонд фонд фонд 

5 6 7 8 9 10 11 

400,6 400,6 0,0 

2014 

в тому числі: 

Заг. Спец. 
фонд фоид 

12 13 

Завдання 3. Привести стан навчальних лриміщень у відповідність до санітарно-
гігієніЧНИХ,пожежних вимог та безпеки жипєдіяльності: 

Заходи: 400,6 400,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30. Капітальний 
ремонт паркану 200,0 200,0 
ЗОШ Ng10 

показники: 

довжина огорожі, м 300,0 
вартість 1 м , грн. 0,7 

кількість закладів 1 

31. Реконструкція 
200,6 200,6 фасаду ЗОШ Ng 10 

показники: І- ~ • 
площа 1360, 
dJасадv, кв. метоів О 

вартість ремонту 
147,0 1 м. фасаду, грн. 

кількість закладів 1 

Міський голова 
I.В.Сапожко 
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