
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до міської програми 
"Обдарованість" на 2005-2012 р.р. 

Відповідно до пункту 1 cTaтri 14, пункту 6 CTaтri З6, Закону Украіни "Про 
освіту", пункту 1 статті 21, статті 2З Закону Украіни "Про загальну 
середню освіту", пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самовридування в Украіні", рішення постійної комісії з гуманітарних 
питань, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до розділу З.4. "Забезпечення соціально-правових 
гарантій" міської програми "Обдарованість" на 2005-2012 р.р. в такій 
редакції: "Забезпечити безкоштовний підвіз учнів до навчально
виховного комплексу, гімназії їм. С.І. Олійиика, спеціалізованої 
загальноосвітньої ШКОЛИ І-Ш ст. Н!!5 з поглибленим вивчеlШJlМ 
іноземних мов та спеціалізованої загальноосвітньої школи І-Ш ст. з 
поглибленим вивчеНИSIМ предметів суспільно-гуманітарного та 
природничого профілів Н!!7 протягом навчального poкy~' 

2. Фінансовому управлінlПО у обсязі видатків на утримaннSl галузі 
"Освіта" на 2007 бюджетний рік з !tfісцевого бюджету передбачити 
кошти для оплати підвезення учнів навчально-виховного комплексу, 
гімназії їм. С.І. Олійника, спеціалізо~аної загальноосвітньої школи І-Ш 
ст. N!!S З поглибленим вивчеНИSIМ іноземних мов та спеціалізованої 
загальноосвітньої ппсоли І-Ш ст. з поглибленим вивчеВНJIМ предметів 
суспільно-гуманітарного та природничого профілів Н!!7 відповідно до 
розрахунків (додається). 

Міський голова 

м.Бровари 
від и, 1'.1, ptj 

N!!U..l'-l'f- Р.:г 

В.О.Антоненко 

. .' -:: .. 



ПодаНIІЯ: 

• • 
начальник упраВЛІННЯ ОСВІТИ 

Погоджено: 

звступнИ1( міського roлови 

• • 
начальник ІОРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

голова І(омісії 3 питань соціально
економічного РО3ВИТІСУ J БІоджету J 

фінансів і цін 

голова комісії 
3 гуманітарних питань 

______ Н.І. Гнатюк 

'-t~+-_---l- А.В. Кривонос 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИЇВськоІ ОБЛАСП 
YllPАВЛІВНЯ ОСВІТИ 

07400 А', Бровари, вул, ГагаР;ІІа 18, тел (294) 5-14-81,5-14-82,7-23-79 

від О;' IJ,. Р6' Н!! ~P.9i 
НаН!! за -- Виконуючому обов'язки 

міського голови 
С.М.Возняку 

Шановний Сергію Михайловичу! 

Управління освіти Броварської міської ради просить включити до 

порядку денного чергової сесії Броварської міської ради такі питання: 
1. Про надбавки до посадових окладів працівникам закладів освіти у 

2007 році. 
2. Про введення додаткових штатних одиниць у закладах освіти на 

2007 рік. 
З. Про встановлення плати ДЛJI батьків за перебування дітей у 

комунальних дошкільних навчальних закладах 

4. Про встановлення вартості харчування учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів міста у 2007 році .. 

5. Про внесення змін до міської програми "Обдарованість" на 2005-
2012 рр. 

В.О.начальника управління освіти
заступник начальника О.Н.Лохова 
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