
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про доповнення ,до" Програми забезпечення пожежнcйl 
безпеки в м.Бровари на період до 2010 року" 

Вивчивши стан пожежної безпеки у навчальних закладах міста, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань техногенно
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і управління ГУ МНС 
У країни в Київській області, відповідно до Закону України "Про пожежну 
безпеку", керуючись п.22 ч.l.ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та з метою посилення протипожежного захисту 
навчальних закладів міста, враховуючи пропозиції постійної комісії 
соціально- економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 

цін, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити доповнення до розділу 1 - пункти 9,10 "Програми 
забезпечення пожежної безпеки в м. Бровари на період до 2010 року", 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 06.03.03. р. за 
N! 07-11-24, виклавши іх в такій редакції: 
"пункт 9. Щорічно проводити вогнезахисну обробку дерев 'яних 
конструкцій дахів, горищ не менше двох навчальних закладів (відповідно 
до графіку, що додається)." 

Управління освіти, 

2007-2010 роки. 

"пункт 10. Встановлювати щорічно пожежну автоматичну сигналізацію в 
двох навчальних закладах міста (відповідно до графіку, що додається)." 

Секретар ради 

Управління освіти, 
2007-2010 роки. 

І.В.Сапожко 



Подання: 

начальник управління освіти 

Погоджено: 

секретар міської ради 

заступник міського голови 

заступник міського голови 

начальник фінансового 

управління 

виконуюча обов'язки 

І~нищенко 

В.В.Руденко 

~'?' А.М. Зеленська 

начальника юридичного 1 " J / 
відділу- головний спеціаліст ~ А.В. Баба-Мірзоєва 

начальник загального Biддi~ - Н.І.гнатюк 
·u·. . ... ~ 

голова ПОСТІИНОl КОМІСll 

соціально-економічного та культурного 

розвитку, бюджету,фінансів та цін А.В.Булка 
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Додаток 
до рішеННJI Броварської міської 
ради від ,J с. {О. 2006 р.Н!! /gG"ID-О.r 

Графік виконання робіт у навчальних закладах міста 

Термін 

виконання 

(роки) 

2007 р. 

2008 р. 

2009 р. 

2010 р. 

CeJ(peTap ради 

Вогнезахисна обробка 
дерев' яних конструкцій 
дахів,горищ. 

зоm І-Ш ст. 2, 
зоm І-Шст. Н!!9, 

ДНЗ "Теремки", "Калинка", 
,,ялинка" 

"Камелія" 
Гімназія ім .. с. Олійника, зоm 
І -ш ст .. N!!З, ДНЗ "Зірочка", 
"Теремок" ,,малятко", БДІОТ, 
ЦПФВ 

зоm І-Ш ст. Н!!10, сзоm 
N!!5,ДНЗ ,,ялинка", ,,віночок", 

"Ромашка", "Колосок" 

зоml-Ш ст .. Н!!6, сзоmN!!7, 
НВК, ДНЗ "Барвінок" 

Встановлення 

автоматичної пожежної 

сигналізації. 

зоm І-Шст. Н!!6, 
сзоm І-ИІ ст. Н!!7 

сзоm �-Шст.N!!5, 
зоm І-Ш ст. N!!З, 

ДНЗ "Теремок" 

зоm І-Ш ст. Н!!2, НВК, 

зоm І-Ш ст. Н!!9, ДНЗ 

"Барвінок" 

зоm І-Ш ст. Н!!10, 

гімназія ім. С.ОліЙника, 
ДНЗ "Калинка," 
"Ластівка" 

. Сапожко 



ПоданНJI: 

НаtJ8ЛЬНИК управління освіти 

Погоджено: 

Заступник міського голови 
\ 
tРуденко 
і 
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