
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про хід виконання рішення Броварської міської ради 
від 25Л 0.2007 №480-28-05 "Про затвердження міської 

Програми підтримки молоді на 2008 - 2010 роки" 

Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім'ї та молоді 
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підтримки молоді на 2008 - 2010 роки, затвердженої рішенням 
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рекомендації постійної комісії з питань соціально - економічного та 
культурного розвитку бюджету, фінансів та цін, комісії з питань освіти, 
науки, культури та релігії, комісії з питань молодіжної політики та спорту, 
та керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", міська рада 
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Інформація 
про хід виконання міської Програми підтримки молоді на 2008 - 2010 роки 

На виконання Указу Президента України від 06.10.1999 №1284/99 
«Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та 
підтримки молодіжних громадських організацій», Законів України «Про 
Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 - 2008 роки», «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 
розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 
30.03.2007 року № 117-10-V «Про затвердження обласної програми 
підтримки молоді в Київській області на 2007 - 2008 роки», з метою 
поліпшення соціально-економічного становища молоді, більш широкого її 
залучення до участі у громадському житті, забезпечення всебічного 
врахування потреб і запитів молоді міста було затверджено рішенням 
Броварської міської ради від 25.10.2007 р. № 480-28-05 "Міську Програму 
підтримки молоді на 2008 - 2010 роки", на виконання якої протягом 
2008 - 2010 років відділом у справах сім'ї та молоді, управліннями освіти, 
службою у справах дітей, відділом фізичної культури та спорту, управлінням 
праці та соціального захисту населення, відділом з житлових питань, 
спеціальним закладом «Броварський міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді» проводилась така робота: 

З метою активізації участі молоді у прийнятті рішень у галузі 
молодіжної політики, підтримки молодіжних та дитячих фомадських 
організацій, органів учнівського та студентського самоврядування рішенням 
виконавчого комітету Броварської міської' ради від 12.06.2007 року № 297 
було створено координаційну раду з питань молодіжної* політики. Протягом 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 
2 засідання 3 засідання 3 засідання 

На засіданні заслуховувались такі питання: звіти начальника відділу у 
справах сім'ї та молоді про роботу відділу з питань реалізації молодіжної 
політики у місті за 2008 та 2009 роки, директора Броварського 
міськрайонного центру зайнятості на тему: «Правове забезпечення системи 
надання першого робочого місця для молоді, сприяння зайнятості молоді, 
підтримка її підприємницьких ініціатив», обговорювались пропозиції щодо 
проведення міських заходів з нагоди відзначення Дня Перемоги, Дня молоді, 
Дня Незалежності, Дня студента та інших і залучення молоді міста у 
проведенні даних заходів. 

Відділом у справах сім'ї та молоді налагоджено співпрацю з лідерами 
студентського самоврядування вищих навчальних закладів міста. Голови 
студентських рад п'яти міських вузів входять до складу Київської обласної 
студентської ради. Студентська молодь приймає активну участь в міських 
заходах, які проводяться відділом. 
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Управлінням освіти організована робота органів учнівського 
самоврядування в навчальних закладах міста, з урахуванням особлиьосіей 
режиму навчального закладу, досвіду роботи, традицій. 

В ЗОШІ-ІИ СТ. №1 працює «Шкільна республіка». 
В ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - орган учнівського самоврядування «Бумеранг», в 

закладі одним з перших випускається власна газета «Час Пік», працює одне 
на місто шкільне радіо School FM. 

В ЗОШ І-Ш ст №3 організовано роботу учнівської ради - школ> 
«Лідер». 

Сучасним підходом до організації роботи учнівського самоврядування 
вирізняється гімназія ім. С. Олійника, в якій організовано робот> республіки 
Гімназія - «Online». Раз на місяць випускається газета «Гімназійні обрії». 
Колектив працює над проектами : «Школа майбутнього», «За здоровий 
спосіб життя» «Бабусина скринька», НЕТ - школа. 

У спеціалізованій школі № 5 створена дитяча організація «Альіаір>* 
яка складається з об'єднань, які працюють за різними напрямками, 
екологічної чистоти, шефської роботи, журналістики і друку культурне -
освітніх питань. 

В ЗОШ І-ІІІ ст. №6 створена дитяча країна «Аверонія», яка є 
парламентсько-президентською республікою. 

Спеціалізована ЗОШ І-Ш ст. Я*7 має свій орган самоврядування ТЛРШ 
(товариство активістів рідної школи). 

НВК - один з перших навчальних закладів, де було організовано 
роботу органів учнівського самоврядування - «Асоціація кл> б і в», яха дає 
можливість залучити і охопити всіх учнів різними видами діяльності 
відповідно до їх здібностей, бажань та можливостей Серед клубів-
«Громадянин», «Правозахисник», «Істина», «Інтелектуал», «Милосердя», 
«Водограй», «Юннати», «Патріот» 

В ЗОШ І-Ш ст. № 9 активно працює шкільне >чнівське об'єднанню 
«ОБЕРІГ». Учні закладу є активними учасниками міських акцій та 
конкурсів. 

В ЗОШ І-Ш ст. №10 створена парламентсько - президентська 
республіка «СУЗІР'Я». Учні заклалу є активними учасниками шкільного 
життя через організацію колективних творчих справ. 

Активною є організація учнівського самоврядування в НВЦТМ 
Враховуючи особливості закладу, створена учнівська організація «Micro 
Майстрів», яка складається з міської ради, ради керівників відділів та ?:рес-
центру. Головна мета «Міста Майстрів» - спільна колективна творча 
справа. 

Робота з організації діяльності органів учнівського самоврядування > 
навчальних закладах у 2009-2010 нр. в місті продовжувалася за програмою 
«Самоврядування дітей міста», яка внесена до «Концепції розвитку освіти 
міста до 2012 року». Програма розрахована на період 2008-2012 рокіг* 



з 

У 2008 році відділом у справах сім*! та молоді Броварської міської ради 
було започатковано проведення міського конкурсу проектів програм, 
розроблених молодіжними та дитячими іромадськими організаціями 
стосовно сімей, дітей та молоді. Проекти, які беруть участь у конкурсі, мають 
відповідати стратегії здійснення молодіжної та сімейної політики у 
Броварах, а рішення щодо їх фінансування приймаються на засадах 
конкурсного відбору. Щороку в місті проводиться даний конкурс, в якому 
беруть участь молодіжні та дитячі грохмадські організації, що діють на 
території міста та є юридичними особами. 

Пріоритетні соціальні проблемі!: 
1) екологія; 
2) негативні явища; 
3) тендерна рівність; 
4) учнівське самоврядування; 
5) студентське самоврядування, 
6) дозвілля 

Даний захід профінснсовапо на суму 5,0 тис гри 
(кошти міського бюджету) 

З метою розвитку економічної активності, розширення сфери 
зайнятості, професійною підготовкою молоді, вирішення питання 
укомплектування підприємств кадрами, підвищення рівня поінформованості 
роботодавців та визначення шляхів врегулювання місцевого ринку прат в 
місті проводиться активна робота. Спеціалісти центру зайнятості спільно з 
управлінням праці та соціального захисту населення на виконання 
п.9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 7 . 1 0 . 2 0 0 7 року № 8 8 6 

'%Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку 
праці у кваліфікованих робітничих кадрах" вивчали питання щодо потреб та 
стану задоволення підприємств у кваліфікованих робітничих кадрах у розрізі 
професій. 

Для поінформованості роботодавців та укомплектування кадрами 
підприємств центром зайнятості постійно проводилися інформаційні 
семінари з представниками підприємств, установ та організацій міста. На 
семінарах роботодавці ознайомлювалися з напрямками роботи державної 
служби зайнятості, послугами служби зайнятості роботодавцям та шукачам 
роботи, організацією оплачуваних громадських робіт та розширеним 
переліком видів громадських робіт, які фінансуються за рахунок коштів 
Фонду; проведенням стажування на виробництві; індивідуальним наданням 
на виробництві; навчанням під конкретне замовлення роботодавця, з 
новітніми змінами у законодавстві. Учасникам семінарів надавалися 
роздаткові інформаційні матеріали- інформація про стан ринку праці в місті 
та районі та інші. 

Постійно, згідно графіку, в приміщенні центру зайнятості відбувалися 
заходи: 

«День відкритих дверей», метою якого є надання послуг га 
юридичних консультацій роботодавцям що стосуються Закону України "Про 
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загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 
та законодавства про працю; 

- «Ярмарка вакансій», як один ;з важливих заходів забезпечення 
підприємств кваліфікованими спеціалістами, здатними якісно та своєчасно 
виконувати завдання, оперативно реагувати на зміни в технічних процесах, 
постійно підтримувати професійний та науково-організаційний рівень. У 
Ярмарку приймали участь роботодавці, соціальні партнери; 

- «Ярмарка професій та вакансій», с6Крок у професійне майбутнє" 
"Урок реального життя" мали за мегу - відродження престижу робітничих 
професій; допомога учням в усвідомленому та вірному вибору майбутнього 
фаху для забезпечення висококваліфікованими кадрами на новостворені та 
вакантні робочі місця роботодавців. 

З метою підтримки обдароїаної молоді, сприяння творчому та 
інтелектуальному розвитку дітей та молоді в місті проводиться така робота* 

У закладам освіти та управлінні освіти створено банк даних 
обдарованих дітей. Без обмеження >чні мають право на участь у шкільних 
етапах олімпіад, конкурсів, турігрів, тощо. З варіативно/ складової 
навчальних планів виділяються години для роботи з обдарованими дітьми 
Переможці міських конкурсів - постійні учасники обласних, Всеукраїнських 
і Міжнародних олімпіад, конкурсів (в галузі хореоі рафії і спорту) 

У II (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
за 2009-2010 н.р. взяло участь 684 учні, переможцями стали 239. 

Щороку проходить освітянське свято «Творча особистість», у рамках 
якого відзначаються переможці обласних та всеукраїнських етапів конкурсів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, Всеукраїнського 
конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН України, інтелектуальних та 
мистецьких конкурсів 

Місто має розгалужену мережу закладів освіти: 1 7 ДОІІІКІЧЬН^Ч 

навчальних закладів( 16 - комунальної форми власності, 1 — приьаткий), 
12 загальноосвітніх навчальних закладів: 6 ЗОНІ І-ІІЗ ст.(школи №&»1,2,ЗД9, 
10), 2 спеціалізовані школи И П ст.( №5 з поглибленим вивченням іноземних 
мов і №7 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного га 
природничого профілів), гімназія ім. С.Олійиика, навчал.чіо-вихозн*о 
комплекс, вечірня школа ІІ-Ш ст. у складі НВО, приватна школа І-ІП от. 
«Фортуна»; 3 позашкільних заклади освіти: БДЮТ, ДЕНЦ «Камелія». 
дюсш. 

Спеціалізовані навчальні заклади мають належне навчально-методичне 
та матеріально-технічне забезпечення: по 2 НКК, мультимедійні комплекси, 
інтерактивні дошки, навчальні засоби електронного призначення, тощо. 

З 2008 року започатковано вручення молодіжних премій міського 
голови кращим представникам молоді міста у п'яти номінаціях (розміром 500 
грн. кожна премія), а саме: 

- "За наукові досягнення " 
- 'За творчі досягнення " 
- ' За спортивні досягнення " 



"За виконання громадянського обов'язку" 
"За внесок у розвиток моюдіжного руху' 

2008 рік 2009 рік j 2Pi*!J2i!L 
Кількість молодіжних премій 

5 премій [ 5_премій j 4 прем и і 
і t 
1 Загальна сума виплаченої премії (тис.грн.) і 

2,5 2,5 І 2fi. 

Також, протягом звітного періоду З ХМЄТОЮ сприяння творчій 
самореалізації та всебічному розвитку молоді, иідтримк/ молодіжних 
ініціатив у різних сферах житі гдіяльн ості, впровадження заходів 
стимулювання підвищення культургою рівня МОЛОДІ в VIІ011 Проводились 
різноманітні розважальні заходи для молоді міста, а саме* 

- спільно з відділом культ>ри Броварської міської т)ади щороку 
проводиться міський захід шоу-програма ''Кохання першого 
ПОГЛЯДУ̂ , у ЯКОМУ беруть };Ч£СТЬ ПреДСТавНИКЙ СТ) ЛЄНТСЬІСОЇ моголі 
міста; 

- щороку проводиться міський чемпіонат КВК серед студентських 
команд вищих навчальних закладів міста. 

2008 рік І 2009 рік |_ _201 І 
. J 

Кількість команд - учасниць і 
4 команди І 3 команди J 1 команди і 

Загальна сума витрачених коштів з міського бюджету 
на проведення заходу (тис грн_)_ 

J M і _ 3,5 І 3,5 

щороку в ПКіВ «Перемога» проводиться інтел ектуал ьн о-сп ор п і ви о-
розважальна гра «Euro quest» з нагоди відзначення Дня Європи, мета 
якої: поширити інформацію про Європейський Союз, викликати 
інтерес молоді до Європейського Союзу та розуміння механізмів її 
функціонування, У заході беоуть участь учнівська та студентська 
молодь; 
з 2009 року започатковано проведення щорічного міського хонкупсу 
«Молода сім'я року» з нагоди відзначення Міжнародного Дня с;м'ї. 
Захід проводиться в МКЦ "Промегей" відділом культури спільно із 
Спілкою молодіжних громадських організацій. 
щороку, у червні місяці, в місті проходять святкові закоди з нагоди Дня 
молоді, а саме. 

2008 рік 
До Дня Молоді у місті 
відбувся рок фестиваль 

«РОКіТХ ді-джей фестиваль 
«КОМА» Під час заходу 

2009 рік І ?010 gix j 
До Дня Молоді \ місті В парку куль:уои і і 
відбувся обласний захід 
День молоді на КИЇВШШІ», у 
рамках якого пройшли 
молодіжні заходи у ПиВ і відбулось вручення 12 Г1 

! Почесних грамот кращим І < < П Е ^ Ю Г А > > . ™ Р*™°ниерг І 
представникам молоді міста. j на Майдані Свободи. Під 

і час заходу відбулось 

відпочинку "Перемога j 
пройшли евп псові заходи j 
нагод» відзначення Для 1 

моюді в м«сп Нроварч, а і 
саме- і 
-вручення 12 Почесних j 

грамот /пашим ' 
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вручення п'яти МОЛОДІЖНИХ І 
премій міського голови та ! 
вручення 12 Почесні"; | 
грамот кращим! 
представникам молоді міс і а 

І 

представникам молоді 
місіа 

-виставка ВОТУМУ робі» 1 

обдарованої мо.'аді місга ' 
В даній висіавц; ВІЯТИ і 
участь вісім \ютсди\ | 
митців міс а» (с* місити . 
вихованці НВІУІМ • 
моподі ьиьтаїачі ВДЮ'Г 
і а ДИІУМОІО ес і етико- « 
натуралістичною центру 
••Камг.РЯ**) 1 

• ".Молодіжна дискотека" 
(охоплено близько 
мочодич осіб) 

700 і 

Загальна сума витрачених коштів з міського бюджету 
на проведення заходу (тис грн^ 

22,0 ; " - " ~ " і л _ 

- з метою сприяння самореалізації та розвитку творчих здібностей чітей 
та молоді з обмеженими функціональними можливостями шоооку 
проводиться МІСЬКИЙ фестиваль творчості дітей З 0ПМЄЖЄ«*4МК 

функціональними можливостями „Повір )_себе"._ 
2008 рік 2009 рік 

Кількість дітей, які взяли участь у фестивалі 
2 0 1 0 р і к 

"1 
260 дітей 250 дітей 369 дітей 

Загальна сума витрачених коштів з міського бюджету 
на проведення заходу (тис.грн.) 

у 2008 році захід 
фінансувався по іншій 

програмі 
6,8 

І 

і 2010 року raxu j 
фінансується по іншій j 

програмі і 

- з метою організація змістовного дозвілля студентської молоді шоооку. 
у листопаді місяці, проводяться святкові заходи з нагоди Дня студента, 
а саме* 

2008 рік 

В концерт-холі ТРЦ 
«Термінал» були проведені 
святкові заходи до Дня 
студента, а саме: 

- конкурс «Студентська 
красуня - 2008» 

ді«джей вечірка за 
участю відомих українських 
ді-джеїв та броварських 

Т 

До Дня ^ гуден га було 
нагороджено дев'ять 
кращих представників із 
чиста студентської мотоді 
Почесними грамотами 
міського голови 

І 

_2010j>iK 
В MCTIOMV <ал» РИКОНКОМ} 
відбулось нагододжеімя 
Почесними ірамогами іа 
цінними подарунками (USB 
4G карта) 70 кращих 
представник»» судсіЧськМ 
молоді v с і а які доея »v 
значних успіхів у реалізації 
молодіжної політ ики в місті 
Також, вперше вшз*<ачеФ 18 
в'дмінник'в чав-ля:^? і 

1 виших навча7ьикч згкпПііа 
] місіа Від МІСЇК^',) ГОЯ» ЙІ 
j с гуден ;и СЇл.»МСЛІ. 
[̂OOHCMCjiTĤAK! Д2ЮГ̂  j 
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' на щоіижневс безкоштовне • 
відвідування басейну \ 
«Купава» та шині [ 
подарунки (1/ЗВ 4 0 каоі а) > 

В гримі ще* і ні концерт-*олу ] 
ТРЦ „Термінал" виб>чиси і 
урочистості за >частю ( 

Київської 
і 

державної ' 
адміністрації та місі а \ 
|Бровари га святковий ! 
ікондерг 

•керівнишва 
Іобласної 

Загальна сума витрачених коштів з міського бюджет} 
на проведення заходу (тис.грн.) 

22,0 8*4 

- щороку проводяться новорічні ранки для дітей з сошально-
незахищених категорій сімей, а саме: 

2008 рік 
1400 дітей 

2009 рік 
625 дії ей 

2010 рік 
369 дітей І 

Загальна сума витрачених коштів з міського бюджету 
на проведення заходу (тис.грн.) 

13,9 7,5 
з 2010 року ^ахід | 

фінанс) с і ься по іншій | 
орогра мі І 

До сфери управління відділу у справах сім'ї та молоді належить Цечір 
дитячо-юнацьких клубів (далі - ЦДЮК), що користується правами 
юридичної особи, діє на підставі Статуту. Відповідно до загвердженої 
структури і штатів ЦДЮК налічує 19 працівників. 

ЦДЮК налічує сім клубів, а саме. 
1. Клуб "Ентузіаст" - вул. Енгельса, 10 (квартира). 
2. Клуб "Дружба" - вул. Красовського, 8-а (підвальне приміщення). 
3. Клуб "Калина" - вул. Незалежності, 8-Б кв.32 (квартира) 
4. Клуб "Факел" - вул. Короленко, 55 (підвальне приміщення) 
5. Клуб "Десна" - вул. Київська, 304 кв. 4 (квартира; 
6. Клуб иЮність" - вул> Гагаріна, 6 (підвальне приміщення). 
7. Клуб "Єдність" - вул. Гагаріна, 5 (підвальне приміщення4) 

В клубах організовано робог} гуртків: бісероплеііння, вокальчош. 
хореографічного, малювання, настільного тенісу, малюнку на СКЛІ, ''Юної 
леді", секцій дзюдо та кіокушин карате, клубу «ГПзнайко» та інше 

Загальна сума витрачених коштів з міського бюджету 
на проведення заходів в ЦДЮК (тислрь.) 

2008 

10,0 

2009 2010 

2,5 
3 2010 року захії , 

фінансується по іншій ] 
програмі І 
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З метою формування здорового способу жигтя та профілактики 
негативних явищ в учнівському та молодіжному середовищі протягом 2008 -
2010 років в місті проводилась наступна робота 

У навчальних закладах міста впроваджено га забезпечено виконання 
Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 - 1 2 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів України», відповідно якої провозяться 
тематичні бесіди згідно вікових особливостей дітей. 

За звітний період у всіх ЗОНІ міста проведено ряд заходів до 
загальноміської конференції та конкурсу агітбригад «Молодь за здоровий 
спосіб життя», 

, У бібліотеках ЗОШ міста є дієвими виставки літератури та періодичних 
видань з профілактики ВШ-інфекшї та Сніду 

На базі БСШ № 7за участю тренерів СОС дитячого містечка пройшов 
тренінг для учнів 11 класів «Інфекції, що передаються сгатевим шляхом». 

Для учнів 6 - 8 класів пре ведені виховні години, де висвітлено 
питання: «Актуальність попередже-шя СНІДУ в Україні», « Небезпека 
захворіти на СНІД для твоїх друзів, родичів і тебе»». 

Учителями з предметів БЖ та «Основи здоров'я» активізовано роботу 
щодо впровадження у практику спілкування інтерактивних форм роботи на 
здобуття знань і формування життєвих навичок щодо зменшення вразливості 
до ВІЛ - інфікування, пропаганди здорового способу життя 

У ЗОШ 1-ІII ст. № 2 продовжує роботу школа самовиховання, за 
звітний період 2010 року проведено для учнів 7-11 класів диспут на тему 
«Ярмарок прислів'їв», та конкурс написання творів «Програма мого житія» 

Щороку спеціалістами спеціального закладу «Броварський міський ценр 
соціальних стужб для сім'ї, дітей та молоді» проводяться тематичні вистаз«.и, 
культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі заходи, акції тощо, які 
спрямовані на попередження негативних явищ серед молоді. На організацію 
даних заходів у 2008 році було витрачено 3,5 тис. грн., а у 2009 та 2010 
роках фінансування не було. 

Таким чином за звітний період пройшла: 
- інформаційно-просвітницький захід «Здоров'я вашої дитини - у 

ваших руках. Зробіть свій вибір!» для молодих сімей, які чекають 
народження дитини - 3 заходи (охоплено 74 вагітні жінки); 

- інформаційно-просвітницький захід «Бережи здоров'я з молоду» для 
учнів старших класів -1 захід у рік (охоплено 98 учнів), 

- іформаційно-просвітницький захід «Бровари - здорове місто» з 
профілактики негативних явищ для осіб засуджених до покарань не 
пов'язаних з позбавленням волі - І захід (охоплено 17 осіб); 

- профілактичне тренінгове заняття «Вирок суду - наркоман . Що 
далі?» для осіб засуджених де покарань не пов'язаних з позбавленням 
волі - 1 захід у рік (охоплено 50 осіб), 

- просвітницька екскурсія в Броварський краєзнавчий музей осіб 
засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням вол: до шя 
державного прапора України - 1 захід у рік (охоплено 47 осіб), 
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Для розроблення та розповсюдження соціальної реклами з питань 
пропаганди здорового способу життя та профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя > 2008 році 
витрачено 5,0 тис. грн., а у 2009-2010 році фінансування не було 

Щорічно управлінням освіти із службою у справах дітей проводиться 
міський брей-ринг «Підліток і право». Переможці 2009 і 2010 р. р. - команда 
ЗОШ № 9 є учасником обласних змагань юних правозахисників. 

Щорічно проводиться міський конкурс соціальної реклами з питань 
пропаганди здорового способу житія, профілактики негативних проявів у 
молодіжному середовищі, підготовки до сімейного життя Для проведення 
даного конкурсу у 2008 році витрачено 2,0 тис. грн., у 2009 та 2010 році 
фінансування не було. 

До Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього дня 
боротьби з наркоманією та Дня бороіьби зі СНІДом були проведені. 

- Інформаційно-просвітницький захід для вагітних «СНІД стосуються 
кожного* не треба боятися, треба знати» - 3 заходи (охоплено 68 осіб). 
- Місячник до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням - 3 заходи 
(охоплено 480 громадян міста). 
- 01 грудня 2010 року в КРЦ "Сто" проведено концертну програму для 
студентської та учнівської молоді спільно з громадськими організаціями, 
які займаються профілактикою розповсюдження ВІЛ-інфекиії. 
Пропагандою здорового способу життя (охоплено 400 осіб) 
У 2008 році на проведення даних заходів було профінансовано 2,0 і не* 

гри., у 2009 та 2010 році фінансування не було. 

У 2010 році на виконання договору про співробітництво з благодійним 
фондом «Перемога» у сфері профілактики ВІЛ/СНТДу та підтримки людей, які 
живуть з ВІЛ, з метою формування обізнаності шкільної молоді із проблемою 
ВІЛ/СНІДу представниками благодійного фонду «Перемога» проведено 
тренінгові заняття з учнями 10-Б класу ЗОШ №7 (охоплено 23 учня). 

Для ін'єкційних споживачів наркотиків діє консультативний пункт 
«Довіра»: 

- спеціаліст центру проводить консультації для споживачів ін'єкційних 
наркотиків та їх близького оточення - протягом 2008-2010 року 
(охоплено 427 осіб), профінансовано у 2008 році - 5,0 тис. грн. 

Для учнів загальноосвітніх шкіл міста було організовано відвідування 
Броварського MB ГУ МВС України у Київській області, Броварського 
міськрайонного суду та управління юстиції для ознайомлення з їх діяльністю 
(охоплено 100 учнів). 

В навчальних закладах нашого міста працює валеолекторію «Здоров'я», в 
рамках якого лікарями - волонтерами проводяться групові заходи (лекції, 
бесіди, відеолекторії тощо). 

2008 рік і 2009 рік 1 2010 рік ~ 
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2008 рік 2009 рік 2010 рік 

191 груповий захід 
(лекції, бесіди, відеолекторії 
тощо), охоплено 3807 осіб*. 

- проблеми залежностей 
-68(1357 осіб); 

- проблеми здоров'я - 81 
(1591 особа), 

- проблеми ВІЛ/СНІДу -
33 (655 осіб); 

- злочинність - 9 (204 
особи). 

134 групові заходи (лекції, 
бесіди, відеолекторії тощо), 
охоплено 3072 особи: 

- проблеми залежностей 
- 21 (576 осіб); 

- проблеми здоров'я - 24 
(461 особа), 

- проблеми ВІЛ/СНІДу -
17(365 осіб); 

профілактика 
насильства - 41 (959 осіб), 

- інше 21 (553 особи) 

з питань пропаганди 
здорового способу життя - 9 
занять (охоплено 244 
особи), 
- з питань профілактики 
проблем ВІЛ/СНІДу, 
інфекцій, які передаються 
статевим шляхом - 17 
занять (охоплено 349 осіб), 
- з питань профілактики 
проблем залежностей - 9 
занять (охоплено 234 
особи), 
- з питань профілактики 
проблем насильства в сім'ї -
22 заняття (охоплено 542 
особи), 
В рамках правового 
лекторію спеціалістом 
центру та старшим 
інспектором виконавчої 
служби проведено 5 
профілактичних лекцій 
правового змісту (охоплено 
85 учнів 9-х класів НВК) 

Щороку виплачується за рахунок коштів з міського бюджету 
матеріальна допомога студентам денної форми навчання із числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у вищих 
навчальних закладах освіти І-ІУ рівня акредитації, у розмірі 200 грн. на 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 
34 студенти 22 студентів 29 студентів 

Таким чином, на реалізацію міської Програми підтримки молоді на 
2008 - 2010 роки, з міського бюджету було виділено та використано коштів у 
сумі: 

2008 2009 2010 

97,9 тис.гри. 27,8 тис.грн. 19,0 тис.грн. 

Начальник відділу Л.М. Теплюк 


