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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РJПІЕННЯ 

Про присвоєння звання 

"Почссний громадянин міста Бровари" 

Згіюю реl(ОМСfщанії коміеїі з розглялу каlfJ(идатур на присвоєння 

rючесного 1ВШШЯ «Почесний громадянин міста Бровари», віДIlовіJ(lЮ дО П.І 

«Положсння про звання Почесний громадянин міста Бровари», кеРУIOLІИСЬ 

СТ.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

в И РІ Ш ИЛ А: 

За особливі заслуги перед містом Бровари у сфері трудової, 

господарської, культурної ліялыІстіi та активну участь у громалському 

житті присвоїти почеснс 1ВЮпrя ,,1 [очесний громалянип міста Бровари" 

- l1рудкій Лідії Олсксіївні - ветерану освіти. 

Місr,кий ГШІОна 

м. Бровари 

від 

H~ 

І.В СarІОЖКО 



Пруд/(п Лідія О,1єксіївнп. 

Прулка Лілія ОлексіїВl!а наролилас[, І січня 1935 року в селі Требухів 

Броварського району Київської області. 

З 1943 по 1953 роки наВLшлась в Требухівській середній школі. Протягом 
навчаlIНЯ була головою учнівського комітету ШКОЛИ.Після закінчення школи 

вступас до Київського педагогічного інституту імені О.м.горького па 

фізико-математичний факультет і йде ІІа роботу в рідну Требухівську школу 

виклалати математику та креслення. 

У 1957 році перехолить в Калитянську середню школу Броварського району 
Київської області. 

З 1958 по 1960 роки lJращоє у Броварському райкомі комсомолу Київської 
області, спочатку завідуючою шкільним вілділом, потім -ІІ секретарем. 

У 1960 роні ІІсреїжджас в Донецьку область місто Кіровськ, де праl[ЮС 

заступником директоро 1 навчаJlЬНО-ВИХОВНОЇ роботи у школі N~3, а ще два 

роки поспіль - викладачем математики в Кіровському педагогічному 

училищі. 

З 1965 по 197 роки переїжджає в місто Бровари і працює учителем 

математики у І1ІколахN~4,N~ 1 , а потім N~5. 
З 1976 по 1993 роки обіймає посаду директора середньої школи N~5 міста 
Бровари, зарекомендувавши себе творчим, ініціативним, діловим керівником. 

На початку керівництва Прудкої л.о. споруда закладу була разрахована на 

960 учнів, а у школі навчалося 2600 дітей. Навчання проводилося в три зміни. 
Тому гостро виникла необхідність реконструкції деяких приміщень школи та 

добудова корпусу для учнів початкових класів.У 1984 році розпочалася 

добудова і реконструкція школи N~5. У результаті було добудовано: 21 
навчальний клас, спортивний зал, актовий зал, роздягальня, оздоровчий 

комплекс, ізостудія, тир, реконструйовано їдальню, вестібюль, побудовано 

погріб для зберіl'ання овочів, відкрито шкільні музеї трудової, бойової слави 

міста Бровари, музей хліба, світлицю, клуб інтернаціональної дружби, 

За час роботи Пр удк ої Л.о. школа N~5 набула іміджу січасної школи з 

високим рівнем організації навчально-виховного процесу, системою 

позакласної роботи. 

З 1969 по 1989 роки обиралася деIlутатом Броварської міської ради дев"яти 
скликань, та членом виконкому протягом 20 років, працювала головою 

комісії з народної освіти. 

За значні досягнення у педагогічній та управлінський діяльності відзначена 

урядовими нагородами: 

1973 рік - Гра:vrота Міністерства освіти УкраїJJИ ,а сумлінну роботу В справі 

навчання і виховання молоді. 

1976 рік - Значок "Відмінник народної освіти України". 

1977 рік -Грамота комітету по фізичній культурі і спорту при раді міністрів 
урср, 

1986 рік - орден "знак Пошани". 

1987 рік - значок "Отличник народного просвещения ссср". 

2003 рік - Почесна грамота виконавчого комітету Броварської міської ради 

за плідну та багаторічну працю. 

2007 рік - Почесна грамота обласного комітету Київської області та багато 

інших нагород. 

Судімості не мас, ЛО криміналыІїї відповідальності не притягувалася. 



С[JИСОК та автобіографії кан;(И;(атур ІІа ГlРНСВОСН!lЯ звання ,,почесний 

гро~щдя!!ин міста Ьровари". 

I.СГІі:lка люБИТС;Іів ;rиіК!IОГО СПОРТУ України КJІО[ЮЧС про присвоення :JВання 

"І ]очссний грома,""ЯНИIІ міста ьровари" Зотову ВО:lOди.ниру J.7:1ічу, 1940 р.н., 
:vгешканець міста Бровари. 

]О/110в Во.70дu.нuр l"l.UЧ 

30ТОВ В.!. народився 08.02.] 940 року в сслі СС:ІСТКШІ Ачурської 
області в багато,'\ітній сім'ї ССJІЯН, в родині БУJIО вісім дітсЙ. 

Рідний батько 30ТОВ Ілля загинув на війні в ] 943 році. 
В селі, ДС ЖИВ 30ТОВ В.І. з ] 940 ІЮ 1956 рр. не було нс світ.crа, не 

радіо, ні Га1ет. 

ІЗ 1956 роні, ІІОСТУГІИВ на навчання в ремісничс УЧИJІИЩС в 

]);ШГОВСЩСНСІ,К на Л:vгурі, ЯКС 'шкінчив У ] 958 рог\і. 110тім два роки 

ГІроНранював на сущюбулівному заводі м. Благовещенськ, де був 

обраний в ГІРОфко:v1 і На громадських засадах прш\ював дЛЯ РОЗВИТКУ 
фізкультури і снорту. Команда заводу Зайняла І місцс но греблі в 

м. Благовещснськ, обіІ'рав Річкове УЧИJIИЩС. 3а свою ціЯJII,ність був 

НШ"ОРОДЖСЮІЙ 1'рамотою Л;-'lУРСЬКОЇ області. 

В ] 960 році гю всссоюзному направлснню трудових резсрвів був 
НШІравлсний на ІJaВЧШГШІ в м. Київ і ІндустріаЛJ,ІЮ - ІІс;щгогічний 

ТСХlIікум, :\С готували СГІсціа.:Іістів ;щя тсхнічних училищ - майстрів 

виробничого навчання. В технікумі БУ:Іа віЙСI,кова кафедра. 3а псріод 

навчання акТИВНО займався сгюртом - лижні нсреГОJlИ, ЛСГка атлстика, 

велоспорт. І Іриймав участь в різних всесоюзних змагаНJ!ЯХ. 

В ] 964 роні "шкінчив технікум і був прийнятий на Броварський 

завод ІЮРОІІІКОВОЇ :\lстапургії, дс ІJр,щював начальник зміни, майстром, 

інжснсром. ІІа защці був вибраний в ІІРОфко:v!, дс віюювідав За 

розвиток фізичної культури і С!lОрту. Проводив СIlартакіа;щ заводу, 

команда заводу ГІриймала участь у міських змагаНIІЯХ, СІІартакіаді міста, 

;(с заЙ:v1ШІа ІJризові і [І СрlIl і місця ссрс;( комаІІ;( :-'1. Бровари. 3ав;\яки його 

ініціативі та ІІШГOJІСI'JlИвості !ІСРСД алміністрацісю заводу, добився, щоб 

на -заво:(і ІІобу;\увасги СІЮРТИВ/-ІИЙ комплскс «Металург». Разом з 

;rирСКТОрО;\І "ШВОДУ Большаченко 0.1'. заКJIадав перший камінсць і 

спортивний КОМШІСКС «Мсталург» був гюбу;юваllИЙ JIаРОДІІИМИ 

ЗУСИJГJJЯМИ. 

В 197] році псрсйшов працювати На ])роварський завод 

«1І:Jасншс», ,'(С ггроробив ;~o 200] року і вийшов на ІІснсію і ІІС [Ірацюе 

НИlIі. J 1а заводі був ГОJЮВОЮ спілки КOJІСКТИВУ фізкультури, ДС 



IIРО!lаl'упап 3:\ОРО13ий спосіб життя, СIIРИЯВ розвитку фізичної культури і 

спорту на ,аВО;Іі та в м, Бровари, 

В 1988 роні ОРI'Юlі,ував Спілку тобитслів ЛИЖІЮГ0 спорту 

України, ;Іс lІі,"! його ксрівнИІ(ТВОМ команда Украj'ни завоювала 75 
медалсй на ЧС:-Мlіонатах світу '3 лижних псрсгонів, З них 30 :\lслалей -
'3О;1ОТI1Х, 

В :-'1. ];ровари оргаllі'ЗУВШ1 багато ріЗllИХ З:\lагаНI,: 
1. IІробіг «Кі:IЬІ(С сжши» - 14 км; 
2. ;.ласові забіги організацій; 

3. JIсгкоаТ;JСТИЧllі естафети по місту; 

4. lЩll'аllllЯ ІІа сJИЖСРО5Iсрах; 

5. lмш'аllllЯ 'З !lИЖllИХ ІІСРСГОНШ: 

-нриз «[lРОJIісою> 

- «Різдвяні старти» 

6. ВСЛОТУРИ 110 Україні; 

- 30 КМ (проводяться 8 Березня); 
- 1 б років; 

7. ОРПllIізував збіРІІі KO:-'IЮI;tи М. f)ровари 1 ;ІСГКОЇ атлстики, лижних 
І'ОІІОК, 1''1'0, 'ш6іl'ів, !lРИЙШ1;IИ участь у З:-'lаПШIIЯХ ІЮ Київській 
області та УкраїІІі. 

30ТОВ ВО:Ю;ЩМИР Ілліч мас багато почссних відзнак та нагород за 

аКПlR!lУ горома;ІСЬКУ :tія:н,ність Міністсрства України у справах сім"ї, 

\1О:ю;tі таСIIOРТУ,І ]очссний працівник фізичної культури та спорту. 

Встеран тру:щ. [IОЧССllі громати Броварської міської ради,І10дяка 

І ]аІ(іоналыІгоo ОJJімпійського комутету України, почесна грамота 

СIJіJIКИ встсранів лижного сгюрту України. 

CY:li:-'lОсті нс :-'1ЗС :10 кrИ\1іН::lЛhIІОЇ вілrІові,'raлы�стіi не IJритягувався, 

2,Трудовий КОЛСКТИВ І lrAT "Украгропромторг" клопоче про ПРИСВОЄННЯ 

1вання JІОЧССlllіЙ громаJ[ЯIJИН міста Броваrи" Бур.7аці Віктору Гршоровuчу, 

1942 r,fI .. \IСIIIКЗflСI{Ь міста Бровари. 
БУР:Z(ffШ Віктор Григорович. 

І;урлака Віктор J 'РИf'Orович наРОJ\ИВСЯ 4 бсrезня 1942 року в сслі [ваниця 
!-ІелригаЙ:JіВСЬКОI'О району Сумської області. 

Мати: БУР:lака Марія Олексіївна - КОЛГОСПНИЦЯ, померла, Батько Бурлака 

]'РИl'орій ІЗ::lСИ:IЬОВИЧ - розтріЛЯІ!ИЙ німеl{ЬКИМИ фашистами в 1942 rOl!i ,а 

lІі;щільну;{іЯ:lьніСТh. 

3акінчін IВ::lfНЩЬКУ СС,\1иріЧIlУ і ІЗіЛhJlJaIlСhКУ середню школи 

І !сДРИl'аЙ:Jівського району Сумської області. 

3 1959 року 110 1961 рік - працював ,авідуючим Jваницьикм сільським 

клубом. 

3 1961 РОКУ 110 1962 рІК - навчався н Укра'інській сі:JЬСЬКОГОСllодарській 

аКЗі(смїі міст::! Киева, ЯКУ закінчив в 1968 РОl!і та отримав Сllеніальнасть 

учений aI'POlIOY1-СКОllоміст. 



З 1962 року ІЮ 1963 рік курсант-рядовий І 04-0Ї радіотехнічної I11КО]]И 

\!ОЛОДІІІИХ С[IСІ!іа:іістів військ ПБО Збройних Сил СССР. 

З 1963 року по 1965 рік - інструктор політвіллілу, військової частини І О 142 
СИ:І СССР. 

З 1965 РОКУ [10 1966 рік - інструктор Броварського Райкому КО\IСОI'v1ОЛУ. 

З 1966 РОКУ 110 1968 рік - 1авідуючий віцлі:юм Комсомольських організаІІій 

ЬроваРСЬКОI'О раЙОНIІОГО комітету ЛКСМУ. 

З 1968 РОКУ ІІО 1972 рік - І1еР"ІИЙ секретар БроваРСJ,КО['О районного КШУlітету 

JIKCMY. 
З 1972 року [ІС) 1973 рі к - перший секретар БроваРСЬКОI'О міського комітету 

ЛКСМУ. 

З 1973 року і по даний час - директор Республіканської бази матеріально

техничного ІюстачаНIІЯ і1биту 1 l!е!ПРaJІЬf1ОЮ лабораторією по ВИ1ІІачеlIНЮ 
якості ПРО:!УКI!ії Міllістерства сільського ГОСІюдарства Укра·іни. В 1994 РОl!і 
l:іа'ш реоргаl!і10вана в Закрите аКІІіонерне товариство "Українська виробнича 

фірма сільськогосподарських Гllдприемств, скорочсна на'ша І ТрАТ 

,. Украгропромторг". 
Одружений, лружина - Бурлака Налія Сергїівна, син - Бурлака Олсг 

Вікторович, :ЮІІька - J:Jурлака ОЛСlІа Вікторівна, 

Бурлака Віктор І'ригорович нсолнаР010ВО ІІагоролжувався почесними 

І'роматами Мі ністсрства аграрної I1ОJIітики та І lроловольства Укра'іни, 

ВсеукраїIICf)ко'і ради колективних сіm,ськогосподарських підприемств, 

Виконкомом Броварської міської ради наролних лспутатів. Броварською 

раЙдералмініСТРaJ!іпо. НСЛРИІ'айлівською райлсржадміністрацісю, ЦК ЛКСУ 

України, І~ентрально'і Рали RсеСОЮ1НОЇ піонерської організацїі. 

За підсумка\IИ МИНУЛОГО фінансово-госгюларського РОКУ Міжнаролним 

скономічним рейтингом "Ліга кращих" ПрАТ "Украгромторг" визнано 

"І lілприсметвом року 2011 ".а Бурлака В.г. нагороджений орденом 

,J[очесний хрест" 'j вручеІІIІЯМ сетифікату "Керівник року України 2011 ". 
За вагомий внесок у Р01булову держави та візначення особистих 1аслуг У 

розпиток сіЛЬСЬКОГОСІюларського виробництва Бурлаці Б.г. Українською 

Технологічною академією в 2012 році присвоєно ,вання "Лідср У кра'іни" з 
врученням ОРіІе!lа Срібна Зірка. 

CYlliMOCTi не \13Є. ЛО кримінальної віЛ!Іові;(альноеті не IІритягувався. 

3.Броварська С!Іеціалізована школа І-ІІІ ступенів N~5 КJlОІюче про присвоення 

звання ,,почесний громадянин міста Бровари" ПрудкоїЛідії о.'lексіївнu. 1935 
р.Н., МСІІІкаІІКИ міста Бровари. 

Прудf.Ш Лідія О:ІексіїВlІа. 

І IРУ:Іка Jklія ОлексіїВІІа наРОJtи;шсь І січня 1935 РОКУ в селі Требухів 

]:іроварського району Київської області. 

З 1943 по 1953 роки навчалась в Требухівській середній школі. Протягом 
навчання була головою учнівського комітету ІІІколи.гlісля закінчсння школи 

ВСТУ!lас )[0 Київськоm lJе;(агогічного іІІСТИТУТУ ІМСНІ О.м.горького на 



Фі'НJКО-;-'13ТСЩІПIЧНИЙ факультет і йде на роботу 13 рідну Требухівську школу 

вик:ra:щти ~1ilТС\1ilТИКУ та крсслсння. 

У 1957 році персходить в Калитянську серсдню школу Броварського району 
Київської області. 

З 1958 110 1960 роки IІращоє у Броварському райкомі комсомолу Київської 
області, Сlючатку 1авідуючою шкільним відділом, потім -11 сскретарсм. 
У 1960 році Ilсреїжлжає в Донецьку область місто Кіровськ, :lе нрацю( 

'JаСТУПНИКО~l директоро 1 навчаЛЬНО-ВИХОВJIОЇ роботи у школі N~3, а ше два 
роки IЮСIІі!IЬ - виклалачсм математики в Кіровському недагогічному 

УЧИ;lищі. 

З 1965 [10 197 роки IІсрсїжджас в місто Бровари і Ilрацюr учитслем 

математики у школахN~4,N~ І, а Іютім N~5. 

З 1976 по 1993 роки обіймає носаду директора середньої школи N~5 міста 
Бровари, 1арскомсндувавши себе творчим, ініціативним, діловим керівником. 

ІІа lючатку ксріВНИlпва ПРУJ1КОЇ Л.О. СІюруда 1акладу БУJlа разрахована ІІа 

960 учнів, а у школі навчалося 2600 Jtітсй, IlавчшlНЯ проводилося 13 три 1міни. 

ТОо,))' гостро виникла f!собхіJll!ість реКОНСТР)'Кllії деяких Ilриміщень школи та 

добудова КОрIlУСУ для учнів початкових класів. У 1984 році РОЗlIочалася 

добудова і реконструкція школи N~5. У результаті було добудовано: 21 
навчальний клас, СІІОРТИВНИЙ зал, актовий зал, роздягальня, оздоровчий 

КО~ІІІЛСКС, і'юст)':tія, тир, рсконструйовано Ї:taJIЬНЮ, всстібюль, Іюбудовано 

1ІОІ'ріб для 'JбсріlШIНЯ овочів, віJ!КРИТО шкі:lьні МУЗСЇ трудової, бойової С:13ВИ 

міста Бровари, ;-'І)'ЗСЙ Х:lіба, світлицю, клуб інтернаціональної дружби. 

За час роботи І Ірудкої Jl.0. школа N~5 набула іміюку січасної школи 1 
високим ріВIІСМ організаllії навчалы�о-Ішхові!о//оo процссу, систсмою 

lюзакласної роботи. 

:3 1969 ІЮ 1989 роки обиралася деllутатом Броварсько'" міської ради дев"яти 
скликань, та членом виконкому ІІРОТЯГОМ 20 років, працювала головою 

комісї!] нарсцної освіти, 

3а 'шачні ДОСЯПІСНІІЯ у І!слагогічній та У!Іравлінський діяльності відзначена 

уря;tОВИ;-'ІИ ІІш'ородаl\.fИ : 
1973 рік - І'рююта Міністерства освіти України 1а сумліНIlУ роботу в С!Іраві 

навчання і виховання молоді. 

1976 рік - Значок "ВіЛl\lінник народної освіти України". 

] 977 рік -І 'рамота комітсту 1/0 фіЗИЧl!ій ку:и;гурі і сг!Орту IlрН pa;ti міністрів 
УРСР. 

1986 рік - 0P:1CII ,:ншк І ІошаI!И". 

1987 рік - Зllачок "Отличник народного ІІРОСВСЩСНИЯ СССР". 

2003 рік - І Іочесна грамота виконавчого комітету Броварської міської ради 

за плідну та бш'аторічну IІрацю. 

2007 рік - І 10ЧССllа /ра:\/Ота об:ШСIlОГО КЩІітету Київської області та багато 

IIІIIlИХ fШГОРО,'l. 

Суліі\/Ості ІІС \1І1С, :ю кримінальної віll!/овіltaлы�остіi НС /ІРИТЯІ'Увалася. 


