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1. Вступ

ЗМІСТ

Повноваження заСТУПНика міського гоnови відповідно до

розподілу функціональних обов'язків між міським ГОnОВОIО

3-4 ст.

та його заступниками.

2. Забезпечення реалізації ПОВноважень виконкому ПО

5-45 ст.

галузях:

2.1. Освіта
2.2. Соціальний захист

5-9 ст.
9-17 ст.

2.3. Моnодіжні npоrpами і соціальні служби

18-27 ст.

2.4. Захист прав дитини

28-35 ст.

2.5. Куnьтура

35-З9 ст.

2.6. Фізична культура та спорт

39-42 ст.

2.7 Пенсійне забезпечення

42-45 ст.

3. Забезпечення роботи комісій та рад
4. Аналітичний звіт про роботу опікунської ради

5. Додатки

46 ст.

47-48 ст.
49 ст.
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ВСТУП
До повноважень заступника міського голови з МІ'1С
•

••

соЦЇanьнИХ Пlmшь ЖИnЄДІJlЛЬНОСТ1 МІСта належать:

•
• J ••fаНlтарних та

. - забезпечен~ реалізації. Повноважень виконкому в галузі науки
освіти. культури, ФІЗКУЛЬТУРИ І спорту, сім'ї, молоді. охорони здоров'Я:
соціanьиоro захисту населення, в TO~ числі від наслідків аварії на ЧАЕС,
ВllкоиаиНJI законодавства щодо всеБІЧНОГО розвитку та функціонуванНJI

ухраіиськоі мови як держ~ної в усіх сферах суспільного ЖИТfя, CТВOpeHНJI
)'АІОВ ДЛJI розвитку мов ІНШИХ національностей; сприиННJI підготовки
ltfолоді до військової служби, проведенНJI призову на строкову і
ВJlЬTepHaТliBНY (невійськову) службу відповідно до законодавства;
- координація діяльності виконавчих органів міської ради з
ryltfIНiтapHliX та соціальних пи;ань;

-

внесення на розгляд МІСЬКОГО голови подань щодо призначень на

посади та звільненНJI з посад керівників підпорядкованих підрозділів,
організацій та установ;

_ візувlННJl

проектів рішень міської ради, виконкому, розпоряджень

міського голови.

у безпосередньому підпорядкуванні перебува.оть:

- управліННJI освіти;
_управліННJI праці та соціального захисту населенНJI;

- відділ культури;
.
_відділ у справах сім"ї та МОЛОДІ;
_відділ фізичної культури і ~по~ту;
- служба у справах неПОВНОЛІТНІХ.
Спрямовує і контролює дївльність: Ф
у ll!I":UU.
.
Пенсійного онду кр'"".... '
- Броварського управл~~ ..
••

..

НИОl Л1каРНl,

- центральНО1 ~аио.
. .. С1'llЩії Броварського району.
- cahitapho-еП1ДеМIОЛОЛЧИОI
Очолює роботу:

- комісії з питань дотримання

чиввоro законодавства про мови в

Украіні;
тивної (невіЙСЬКОВОЇ) служби;
- комісії у справах альтерна
- призовної комісії;
неповноліТНіх;
- координаційної ради у справах
б
- опікунської ради;
питань профілактики та бороть и з
_ координаційної ради з
. .
uаркомаиією;

оо
З правової ОСВІТИ населения,
wиmfО1Р8ДИ
'"
о
б.·
..-av та у справах
- координlЦ1ИИО-Мет W"-ав реа lЛlТОВап-

-

•

.оо

1l!I~ поновлеННЯ пр

KOМlC!1 З ПИТCUU"

з

t

•

• ..

увічнення пам JIТ1.~e~ ВІННИ та ПОJIітичних репресій;

- КООРДНН~ІИНОІ ради У справах ветеранів;
- роБОЧОI групи З питань надання матеріальної допомоги.
КООРДІІІІУЄ роботу:

- комісії
по приписці громадин до призовної дільниці.
• •••
,
- KO~~Cl1 З РОЗГЛJlДУ питань, пов язаних із встановленням
І

статусу

учасника ВІННИ.

Відповідно до ст. 32 Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в
украіні", серед повноважень у сфері освіти, охорони здоров'я, КУJIЬТУРИ і
спорту та відповідно до ст. 34 У сфері соціального захисту HaceneHНJI 13
повноважень є власними, тобто самоврядними, 24 повноваженНJI є
делегованими. Тобто, працюючи на громаду, ми забезпечуємо виконання

рішень міської ради і державних органів управління у співвідношенні

35%

і 65%.
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11. 3АБЕ3ПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ

ВИКОнкому ПО ГАЛУзях

2.1. ОСВІТА
Кількість рішеllЬ BIIKOIIKOJ\.Y - 9
Кількість рішеllЬ сесії -

5

Кількі~ь ЗDтверджеllllХ програм У 2006 році:

ВіДПОВІДНО до затвердженої програми соціально-економічного
розвитку на 2006 рік затверджена програма "Фасад" (реконструкція
фасадУ 30Ш Н!! 9), програма "Вчитель", програма "Шатровий дах"
(реконструкція дахів СШ Н!! 5 та С30Ш Н!! 9), програма "Обдарованість".

OCllOBHi ІІадбання освіТЯllськоі галузі у 2006 році:

-

завершення

t

••••

комп ютеризацl1

шкш

та

встановлення

..

локально І

комп'ютерної мережі;

- завершення програми "Шатровий дах";
- запровадження безкоштовного перевезення

дітей до закладів

нового типу;

-

початок робіт про проектувamпo та будівництву школи Н!!

добудови школи Н!!

2;

проведення обліку дітей шкільНО~О B~КY в~повідно
законодавчих вимог (вперше із залученням прlЩ1ВНИК1В ~B);

-

_ відкриття

1 та
до

шести додаткових груп У тому ЧИСЛІ З дванадцпи та

чотирнадцяти годинним режимом та ціло~оБОВИМ;..

.
- поділ класів на групи при вивчеННІ державНОІ мови,
_ перехід директорів шкіл на контрактну форму роботи;
1 високий рейтинг освітньоі системи.
Проблеми і шляхи іх вирішення У 2007 році:.

- комп'ютеризація дошкільних навчальнИХ ,~B;o,,",,, цілодобову
n~~ п'ати логопеА.... ~ _ J
- В1ДІСриття шести звичапп
..~' ,..
•

та дві групи для дітей з дієтичним харчув=~кологічнОГО виховання та
-

поширення дій експерименту з.

.

збережеНВJI здоров' я ДНЗ ''Барвінок'' на УСІ закл~, &Цій у школах.
_ремонт сантехиічного обладнання та КО~::Юв днз.
'

орму роботи кер1В
'
ання з закладами освіти.
- перехід ва контрактну Ф
2 оформлення актів землекорИСТУВ
.
а с JlМOBвнa На виконання Закону
Робота галузі у 2006 рОЦІ бул ПРптуально-програмного проекту
у ..
.ту" положень конце
. ІСрauш ,Дро ОСВ!,
2006-2012 р.р.

розвитку освіти м. Бровари ва

s

Місто має ~озranyжену мережу заICJIвдів освіти:

18 ДОШКЇJJЬНlfX
кввчanЬНlіХ З~~ІВ( 15 - КОмунальної фОРМІ! власності, 3 _ ПРI!ваТНlfX);
12 зaranЬНООСВIТНIХ нав~~них закnадів: 6 ЗОШ І-ИІ ст.( ШКОЛІІ N!Ne
1,2,3, 6, 9,.10), 2 спеЦlалl~овані ШКоли І-Ш ст.( Nю з ПОГЛlfблениr.f

ВІІВЧ~НWIМ lНоз~мних мов 1 Не7 з поглибленим вивченНJlМ предметів
СУСПlЛь~~-гумаН1тарного
та
ПРИродничого
цикnів),
гімназія

іМ.С.ОЛlиника, навчально-виховний комплекс, вечірНJI школа П-Шст.,
ПРI!ватна школа "Фортуна"; 5 позашкільних заICJIадів oCBinr: НВЦТМ,

БДЮТ, ДЕlЩ "Камелія", ЦПФВ, ДЮСШ.

ДИЗ відвідують 3368 вихованців, з них 600 дітей віком від 1 до
3 років. Функціонує 2 І логопедична та 6 санаторних групи.
Рішенням сесії Броварської міської ради щорічно, починаючи з 2000
року, ВВОДJIТься додаткові штатні одиниці інструкторів з фізичної
культури та керівників студій зображувальної ДЇJlnЬHOcтi, з 2005 року
запроваджена практика BBeдeННJI у штатний розпис ДНЗ посад лікаря

(такі посади введено у ,,Барвінку", ,,катюші", "Джерельці", "Золотій
Рlfбці", "Колоску"; надалі це питання матиме позитивне вирішеННJI
ДJUI решти ДНЗ).

llIляxом

вивільнення від оренди приміщень ДНЗ у

2006

році

відкрито 6 додаткових груп, діCТ8JIИ можливість Biдвi~aнНJI днз
близько
150 дітей. для задоволеННJI потреб батьКІВ у ДИ3
фymщіонують чергові групи з І 2-ти, 14-ти та 24-годинним режимом

роботи.
З

. ..

навчальних
гуртків

.

метою розвитку творчих здібностей Д1~еи у ДОІПХІЛЬНИХ
закладах діє 17 груп з вивчеННJI Іноземних мов, 11
З

ритмічної

гімнастики

та

ф."

хореогра 11,

.

естетичного напрямку.
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-

YVДОЖНЬО~~,

.

ПИтання вивчення запиту громади МІста що~.? Mepe~ та р:=
оботи ДНЗ постійно заслуховуються на КОЛ~ПI управл1ННJl..
'

рнарадах

..
логопедичних, 1

кеРІВНИКІВ.

На

2007

рік заплановано
ВІДКРИТИ 6 звичаиних, 5
2
для дітей з дієтичним

цілодобову

та

групи

харчуванням.
. ті нараховується 11249 дітей
На грудень 2006 року У МІС aranьHoOCBiтнix закладах, 105mкiльного віку. 10239 - навчають.ся .~ зmколі 250 дітей віком до 18
У приватній школі, 215 - ~.. веЧlРНI:Щею '450 _ студенти вищих
років - студенти профеСI~ОГО
н";'чальні заклади, де можуть

=.

навчальних закладів. ФУНКЦІОНУЄ два ~ на базі знз працюють

.
4 . ) для всіх перmОlCJlасВИJQВ
56 груп продовженого дня(187 1
вартості якого фінансу~ся
навчатися діти з

. '"

сtмеl'1 н

аціональних Me~·

організоване гаряче харчування,

JJЧИМ харчуванням, у т.ч. І за

місцевим бюджетом. охоплено .гар 1400 учнів навчається У другу
батьківський КОПlТ, 84% IПJ(ОJIJlP1В·
зміну.
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Дnя

розвитку

нахилів,

здібност й

•

інтересів і духовних запитів у заЮJаде f УЧ~ІВ, задоволенНJI іхніх
профільних кnaciB та ЮJасів поглиблахен ОСВІТИ розгалужена мережа
.
..
ого вивчення предметі
у
2006 роЦІ таких кnacIB наЛІчується 73 (211 5 .) У
в••
• .

ДIТl!

змогу

MaJOTh

французьку,

.

вивчати

польську,

іноземні мови.

Іноземні

.

Іспанську,

УЧНІВ
МОВІІ.

причому

•

.оо

. анГЛlиську,
1552.

П?ІІ

~~івченНІ

..

..

y.кpaIHCLKOI

•

НІмецьку

~

УЧНІ вивчають ДВІ

Досягненням 2006 року є З8ПровадженНJI ПОДІ·ЛУ

.

заЮJадах ОСВІПf

мови (відповідно

до

.

ЮJаСІВ на ГРУПlI

наказу

ман)

ПМН8311
та. ШКОЛІ .
Н!!5.
.
. У 2007-2008 р.р. планується ЗДl·Йснюва--\
ти

ПОДІЛ У ВСІХ спеЦІаЛІЗОВаних закладах.

. ВИКОРliстанн~

варіативної

складової

у

повному

у

оо

такни

обсязі,

що

фІНансується з МІСЬКОГО БIОДЖету, дає можливість поновленню змісту
освіти, впровадженню сучасних освітніх технологій.
На основі використання сучасних методик створено банк даних
про
дітей,
які
мають
особливі
нахили
та
обдарування.
Прослідковується
динаміка
розвитку
інтелектуально-творчого
потенціалу особистості, проводиться прогнозування його подальшого
розвитку.

Упродовж

останніх

років

кожний

14-ий

ВИПУСКНИК

нагороджений золотою або срібною медалями. У 2006 році 44
випускники отримали золоту, 20 - срібну медалі; 4100 учнів УЗЯЛИ
участь у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, 1342 - У п 564

стали призерами), 102 - У т
призерами). За 2004-2006 р.р. української мови ім .. ПJIцика,
"Об'єднаймося ж, брати моі",

3
2

(

( 22

призери), 5 - У VI ( 3 сталИ
1 призер Міжнаро~ого конкурсу З
призери BceYКP~HCЬKOГO конкурсу
призери Всеукршнського конкурсу

,,вірю в майбутнє твоє, Україно!"

оо

•

Віншування переможців обласних, всеукраІНСЬКИХ та МlЖНа~одних
конкурсів іх наставників та батьків відбувається ~a ЩОРІЧНОМУ

.
'.
б
. "яке проводиться. ПІДоо патронатом
МІському СВЯТІ "Творча осо ИСТ1сть ,
.
В О л "-ненка,
У
рамках
МІСЬКОІ
програми
U

МІського

голови

"ОбдаРОВІНІСТЬ.
а
. ."

.

.
прІ0рИТ

.nП.l.

етних

. оо

1IUUA'oї

фУНКЦ1И

Meтo~- ааа

......
--"и
WJ.J.laV

міста

є

ДНlЄЮ З
. .
оспідно-експериментальної
РОзвиваюча, орієнтована на ~p~13aцuo Д
дошкільних заклади
діяльності
Вісім загальНООСВІТНІХ та два.
аційну діяльність

ЗДійсшою~ ДОСлідно-експериме~НУаль:го ~:~ального рівнів. У

Міжнародного

всеукраїНСЬКОГО, репо~

пр' ацівників

задіяних У

2006 роЦІ. на
' оплату праці
педагопЧНИХ
'
. оо б.
б ло витрачено понад 400 тис.грн.
досnїдно-експеримеНТaJIЬНlИ ро o~, У го
бюджety
здійснюється
.
МІсцево
За

рахунок

KoIDТ1B.

ацівників:

отримуюТЬ

доплати

СТRМymoванвя праці педагопЧНИХ ~IYТVRКИ завідувачі бібліотек,
·ти
іх
за"'J.J ......- - ,
•
керівники
ЗaкJIадів
осв!,
. керівНИКИ зразкових худоЖR1X

}"fасники педагогіЧНИХ експеримеНТІВ,

7

коле~'Тl!віВJ учителі. що ВIfJОІВД

року - ще й керіВНИJaf міських~: предмеТlf ПОГЛJlблено. а з 2007
Упродовж 2007 року : :Іетних методичних об'єднань.
переведеННJО керівників закnвдів у, • ПРОДовжуватися робота по
праці.

ОСВІТИ на контрактну форму оплати

В освітньому просторі міста

б

закладів: БДЮТ. НВЦТМ ЦПФВ з ережена мер~жа позашкільних

забезпечують розвиток нахилів ~ ~fЩ (~ам.елlJl). ДІОСШ. які
позаурочний час.

ЗДІ ностеи ДІтей та підлітків у

У по~ашкільних закnадах організована робота 12

'

гурТКІВ, 19 спортивних секцій клуб.
.
творчих об єднань,
працюють.. за різними напРJlМ~.. н:укВозваоlтитер~самйи.
ці заклади
- еХИIЧНИ, художньо106

естетичнии,

туристсько-краєзнавчий
с
.
..
,портивно-оздоровтоючий
еколого-натураЛ1СТИЧНИИ. Різними формами
.
оо
охоплено 6020 дітей.
позашКШЬНОI ОСВІТИ

.'

у M~Cтi ~ункціонують вищі навчальні заклади некомунanьноі форми
власносТІ, ЯКІ забе~печую~. можливість частині підпітків та молоді
здобувати вищу ОСВІТУ, не ВИIЖДЖаючи за межі Броварів .

• Економіко-технологічний університет.
• Коледж економіко-технологічного університету.
• Броварське представництво Вищий навчальний заклад Відкритий
міжнародний університет розвитку JПOДИНИ «УкраіН8»).

• Броварське вище училище фізкультури.
• Поліцейський фінансово-правовий коледж.

у місті створено єдиний освітній простір. Управління освіти

Броварської міської ради здійсJПOЄ патронат за діяльністю ВИЗ з питань

ліцензування, їх атестації, методичної роботи.
У вузах Ш-N рівнів акредитації денною формою навч8ННJI
охоплено 732 студенти, заочною - 968. У вузах І-П piBНJI акредитації
денна форма навчання забезпечує доступ до освіти 1196 студентам, а

заочна _ 516. Вищі навчальні З8J(JI8ДИ акредитовані та мають ліцензії на
здійснення освітніх поcnyr.

у

2006

році за піДТРИМКИ депyraтськог? КОРПУСУ. особи~о

міського голови було значно покращено матеРІальну базу закладІВ
освіти.

Облamтовано шатрові дахи за коШТИ бюджету розвитку:
СШ N!!S _ 720 тис. грн., сзош N!7 - 550 тис. грн.
За кошrи цільового фондУ проведено ремонти:
• ДНЗ "Теремок" _ ремоНТ сантехвіхи - 48 тис. грн.;
• ДНЗ Джерельце" - 80 тис.грн.;
н·
• ДНЗ ".,яnивка" - ремонт фасадУ - 9 тис.гр.,
.
• днз "M8JIJ1ТКO" _ ремоНТ сиСТеми опалеНВJI- 17 тис.грн.,
8

• ДИЗ "TepeM~i".- peM~НТ приміщення - 1О mc. rpH.;
• ДНЗ "ЧеРВОНІ
.
"ВІтрила - ремонт приміщення - 17 ТІІС. rpH.,•
• ДНЗ "Колосок - ремонт плит - 9 mc.rpH.;
• СШ N!!S - капітальний ремонт спортзалу - 120 тис. rpH.;
• З0Ш Н29 - реконструкція фасаду - 50 тис.грн.;
.30Ш Н29 - часткови~ ка~іТальни~ ремонт сантехніки - 60 ТlIС. грн.;
• 30Ш Н22 - частковии каП1Тальнии ремонт сантехніки - 40 тис. грн.;
Але загальна потреба на ремонтні роботи закnвдів освіти скпадає
близько

8 млн. rpH.

ПРОДОВЖУЄТЬСJl робота з проектування

та будівництва школи

-

садка Н!! 1 (ВКБ), добудова зоm Н!!2 (ВКБ).

Завершено будівництво міні котельні в зоm N!!З (ВКБ).
У 2006 році при управлінні освіти створена дієва піклувапьна
радІ, до складу JlКОЇ увійшли депутати Броварської міської ради,
керівники підприємств, приватні підприємці, керівники освіти.

2.2. СОЦIAJlЬНИЙ ЗАХИСТ
НАСЕЛЕННЯ

Кількість ПРlfЙНЯТИХ рішень міської радll У 2006 році - 8

Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету - 27
Кількість розпоряджень міського ГОЛОВІІ - 4
основні надбаllНЯ у 2006 році

1. Реорганізація відділу житлових субсидій шляхом приєдванВJI до

. та соціального захисту населення.
.
З питань

.

2.
з.

УПРВВЛІННJI працІ

ЗдійсненНJI прийому громадян

житлових суб С~И по.

.ОО

МІста

ЖЕКах

призначення

.~них дОПОМОГ і субсидій за єдиною

ПризначеННJI ВСІХ ВИДІВ СОЦ1

заявою.

изначеНВJI і ВНІШати державної

4. ПроведеНВJI експерименту з пр ,гроші ХОДІТЬ за дитиною".
соціальної допомоГИ по прИНЦИПУ ,
•

1.

CтвopeВНJI

ХІІ іх вирішеllНЯ

ПроблеМIІ І Ш~Я
ДЛJ( призначеВВJI всіх видів
Н1
єдиної прИЙМanь ГР?Мадяиидії ( створення з 01.01.2007

.

державних СОЦІальНИХ

б

ДОПОМОГ І су С

сектору прийоМУ громВДЯВ,

. iJJY

в!)

•• .

прИЙВJl'1"Dl РІшень, В1ДАШУ

дo~eвnв . облікУ інвалідів по КОНТРОJПO за
ФормувaнНJI виплаТНИХ
.
оВНОІ систеМИ
. . - ( пiдкmoчеНВJI до

2. BBeдeВНJI в ДІЮ enектр iНJIIИX засобів реабimТ8Ц11
видачею техніЧНИХ та
мережі Інтернет ).

9

30

Забезпечення режиму промис
..
nОВОI
ПРIfКnадного забезпечення інфо м

експnyатацоо,

.....

11

б

&зової версії

спрощення системи відшкодуаан:я ~ІИНОІ си~еt.~lr ЄДАРп ДJIJI
посnуг.

шьг оргаНІЗацІЯМ - надавачам

4. Відкриття

денного

стаціонару

обслуговування пенсіонерів та саміти

в

те'

РИТОРIВnЬНОМУ

.
центрі

их непрацездатних громадян.

ПРОВСДСІІі заХОДl1 по aOTpIII'IalllllO заl(ОllОдавства

про праОIО

Станом на. І січня 2007 року заборгованість із виплати заробітної
~ати на еКОНОМІЧНО актиВНИХ

МІста складала
.

менше BIДHOC~O
На
ВСІХ

І

підприємствах, установах, організаціях

146,3
тис.грн. на 3 підприємствах, що на 264,9 ТlIС.грн.
.
с~чня, та на 1107,7 тис.грн. менше відносно 1 серпня.

ПІдприємствах заборгованість
поточна. Найбільшу
заборгованість мали ВАТ "Софія" - 663,7 тис.грн., ВАТ ,,БЗКУ" - 79,2
тис.грн., КБФ "Стріла" -195 тис.грн., ВАТ "ДЕЗ"
Протягом року проведено

1З

-72,0 тис.грн.

засідань комісій з своєчасності сплати

податків, заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат,

на яких було заслухано

62 керівника підприємств-боржників.

Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення

проведено

перевірки

53

врегуmовання

трудових

працю, а саме

:

виконання умов колективних договорів,

відносин

та додержання

законодавства

про

своєчасність виплати заробітної плати, нарахування

компенсацій та індексацій, надання відпусток без збереження заробітної
плати, додержання рівня мінімальної заробітної плати ве тільки на

підприємствах, що мають заборгованість, а і на пі~ставі інформації
пенсійного фонду на предмет прихованої заборгованоСТІ та недотримання

рівня мінімальної заробітної пла:" . На.. ~дcтaвi ~OBiДOK. було H~aвneHo
7 подань до державної теРИТОРlальНОI lнспеКЦll працІ для З!,IИСН~ННЯ
перевірок на 36 підприємствах - боржниках та притягнення кеРІВНИКІ~ до
адміні

пп...

оо

•

о ідальності Так до суду були переданІ матеРІали

страТИВНОl ВІДп в 'Н1'cтpa~HOЇ' відповідальвості згідно ч.l ст.41
адмl
'С
Ю А,
КAIm
.
. Адо
'Т С фія" Чаюн В Г ВАТ ,,БЗКУ' - ердюк .
кеРІВНИКlВ.п "о
-:
. ВАТ"Р'
Абрамова Т.Б.
ВА'Г'БДЕЗ" - Лопymанськии С.В.,
1886 КАШІ
ПРИТяmyтo до адміністративНОЇ відповідальНОСТІ зnдно~. гоnова правління АТ "Софія" - Чаюн ВІ. порушена крИМ1Нальна справа..
,.уІА притягнення

1:0 .
11

на І<БФ"Стрinа".
В'
.....
• М1ськраиОНН1И

_

.
--.-...." ВlДо ЗО.ОI.2006р. N28 було
,нове _ .....А
.' .
воєчасвої виплати заробітної плати.
РОЗМІЩено стаmo про неоБХ1ДН1СТЬ С
в ••'"
протягом 2006 року
.. тості васеле-3а Програмою запВВ
б чих міСЦЬ У місті. Протягом 11
~авувв:пось створити 2900 НОВВ; Р(;6 ~%) робочих міСЦЬ (за 2005 рік
МІсяців 2006 року створено 280
,
газеТІ

10

створено 1945 робочих місць), у тому чиcnі. ДJIJI ..
IОрllДИЧНИХ осіб - 445, ДпJI найманих п~ац. Hal~aнl!X !Ірацівникїв у
підприємців - 1520 (довідково: ШnЯXо
lВНИКJВ .~ фlЗИЧНJSX осібМ H8ДaнНJI дотацlИ роботодавцям _
18, JDJIJIXОМ ВJfnлати одноразової допомоги по б
б·
•
.
езро lmo - 45).
ЩОМІСJIЧНО проводиться МОНІТОРИНг по створенню НОВІ"' р б .
•
...ІА О ОЧJSX МІСЦЬ В
тому ЧlfСЛI,за видами еКОНОМІЧНОІ ДІJlЛЬНОСті.
'
Станом H~ О 1.0 1.20~7 року у Броварському центрі зайНJIТQсті
перебуває на оБЛIІ(У 719 ОСІб, ~~ на 169 осіб менше, ніж на відповідну
дату ~нулого року. Із загалЬНОІ кшькості ГPOM8ДJIН,He зайюrrиx ТРУДОВОІО
ДЇJIJIЬHICТlO,. 5~7 особи a~o 74,7% складають жінки, 276 осіб (38,4%) _
молодь У ВІЦІ до 35 рОКІВ, 123 особи (17,1%) - особи, які потреБУ10ТЬ

.

.

соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.
Протягом 2006 року працевлаштовано 1624 особи. На нові робочі
місця, які створені за рахунок надання дотацій роботодавцям,

працевлаштовано 19 мешканців міста, 51 безробітному надано одноразову
виплату допомоги по безробіmo ДJIJI організації підприємницької
діяльності. З початку 2006 року сума виплаченої одноразової допомоги по
безробіrnо ДЛJI відкриття власної справи складала понад 233 тис.грн.
Серед незайнятого населенНІ, яке перебувало на обліку станом на

01.01.07.

р., робітники станоВЛJIТЬ

36,6% (263

особи), службовці

- 55,1%

(3960сіб).

За січень-грудень 2006 року на професійне навЧВННJI направлено 337
осіб з них 265 жінок 169 осіб віком до 35 років; всього з початку року

нав~алося 4250сіб Mi~a; на громадські роботи направлено 387 осіб, 263
жінки, 1О 1 особа - молодь у віці до 35 років.

.

Станом на 01.01.2007 року допомогу по безробlТnO отримують 532
особи. Сума виплаченої допомоги - складає понад 2856 ТИС.грн.
.
Станом на 01.01.2007 року зареєстровано 243 колективних договорІВ

.

mдпpиємств, установ та ор

ганізацій

.

Дією зареєстрованих колективних

оо

сті на підприємствах,

договорів охоплено 99,6 %. від загальН01 ==~~ більше 15 осіб. 3
організаціях та установах 13 списковою
ства надано

понад

900

...

консультацш.

д
о

питань трудового законодав
8Ц1'ОО1 щодо збільшеНВJI фондів
•
CJlТЬCJI рекоменд
.
колективних договор1В вно
.
ої заробітної плати до рІВНІ
Оплати праці та доведеННІ сереДНЬОМІСJIЧН

ПРожиткового мінімуму.

. проведено 55 перевірок стану
Головним експертом умов працІ аці на підприємствах міста.

атестації робочих місць за YМOB~ прmкiдnивИМИ умовами праці.

ОХоплено атестацією 1008 ~оБОЧИХ r:c::тa за HaгJIJIДOM фувкціовувaJIВJI

ВедетьСJl певна проф1Лактичв р. на підприємствах, устаиовах,
Системи упрaвлiвнJI охороною прlЩ1 но 44 перевірки, але випадки
ОРганізаціях міста. Так, було проведе оку ва виробвицтві сталося 11
tpавматизuv ще мають місце. 3 початку!.._ наслідкаМИ - 2: ва ТОВ
.'• . 1 .
із cmepten&nz»-"
нещасних випвдюв, з вих

11

Броварський домобудівний КОМбінат ,меркуріЯ"
дп
.
'
, та на
АТ "Фор І
З меТОІО підвищення ріВНJI стану безпеки
••
•
.
, ппєни працІ,

маше" ДWI ,.ложістік - Дніпро".

попереджеННJI та знижеННJI P1BНJI виробничого травма-аму п оф .й
. 2006
·&Оа
,р
ес! них
зВХВОРIОВань В ЖОВТНІ
роху прийнJIТО місыrv nporpal\lV n •

•. .

о."

о"

ол.пшеllllЯ

СТ8ІI)' безпеКII, ГІГ.ЄІІІІ праЦІ та ВllробllllЧОГО сереДОDllща ІІа 2006-2009
рОКІI.

~ забезпечеННJI широкої участі роботодавців в обласному

кОНКУРСІ на званНJI ,,кращий роботодавець року" ШЛJIXОМ висвітленUJI

діяльності кращих ~ідприємств області у засобах масової інформаціі,

морального та матеРІального заохочеННJI роботодавців до збереженКR та

створення нових робочих місць (у тому числі ДЛJI осіб з обмеженими
фізичними МОЖЛИВОСТJlМИ) збільшеННJI кількості працюючих, підвищення
якості робочої сили ynpавлінНJIМ праці та соціального захисту населении
проведено засідвини організаційного комітету 3 проведенНJl в місті
конкурсу на званни "Кращий роботодавець", на вому ухввnили визнати
переможцями міського конкурсу за номінацiJJми серед:
- підприємств з чисельніс11О до 20 працюючих - ТОВ ,,І(амелiJJ";
- підприємств з чисельністю від 101 до 500 працюючих - ЗАТ ,,JJюмен"
п~~~;

-

_

з чисельністю працюючих понад

1000

працюючих

-

Казеннии завод

порошкової металургії;

- ,,кращий молодий роботодавець року" - ІПІ Хоменко;
. ,
.
.
Кращий роботодавець року з безпечного BeдeННJI робlт' ,
- В HOMIHaц1JJX "
•
•• "

,.кращий

роботодавець по забезпеченню роботою IHBВnIДIB

визначено.

.

Матеріали по результатах проведеННJI МІСЬКОГО конкурсу
до

обласного

.

ОРГКОМІтету,

де

еатом

пa~..

БУJJО

не

-

БУ]lО направлено

визнано

директора

Казенного заводу порошкової мет~Пl. . нм та ветеранам війни засоби
ПротJIГOМ 2006 року 'Видано l~ lD~IД~i з підпокоТНИJ(8МИ.
реабілітації а саме: коляски, МИЛИЦІ, п8ЗІИЦ1,

Надана матеріальна допомога:

3 О тис. грН.

1 З фонду їнвanідів - 15 ЧОJJ., на cy),{'j, 2 2 ТИС грн.
оиlf
20ЧОJJ., на суму,
..
2 З головного упрaВJIІПD4
'ВОК iнвamдвм та ветеранам
Видано 118 санаторно - курортних пyt'10М кер~аввя чnенвм сімей 7
....
інвалідам з прав
:'.
•
в1ИВИ, видшено та вручено
. них автомобшеЙ. НОВІ ПОСВlдчеRВJI
автомобілів ТаврiJI" та 20 ryмaвtтap
•

_

Berepaнa пр~і отримали 728 чол.
Проведена

."
аІСЦ1Я

З·р"

безкоштовно 145 окулярів.

1

серед

учасників бойоВИХ дій. видано

<tt8ПоввеВВЮ

•

бази enехтровиоі системи. О?шк?:
•
обів реаБШ1Т8Ц11

Проведена ро б ота ПО D
.1IRИX та lJDIIИX зас
.
.
..
ВИдачею теXID
. . . , d ",,. техючними та
ІИВатД1В по ковтроmo за
безпечеВИJI 1ВВ0I6~

Відповідно до вимог ПорJJдICY за

12

інШI!)II! засобами реабілітації.

З метОIО підтримки найбільш Bp!lOJI,"
.
IW.IІ.fВИХ
верств населенНJI на МІсцевому рівні ріш

та соці

ВnЬHO Не3ВХ1lщеНJfХ

була ПРИЙНJIта ПРОГР31\13 соціалыогоo за~ННnI Броварської міської радІ!
еоціалыоo IІе33ХllщеllllХ верств Ilас:елеllllяl:~:~I~ОllеРів, illDa~iдiB та
Програмою передбачені додаткові заходи і
~009 РОКІІ.
рахунок бю~ету міста надається пільга в оплаті зз:оr:в:ьного ЗВХІfСТУ. За
та в омаТI комунальних послуг

..

IHBВnIДaм

1

р стування житлом

rpупи всіх причин

захворювання, 2 групи по зору , сім'ям в яких дВОЄ І· бш'ьш·

.'

•.

е ІнвалІДІВ по

зору та почесним. громадянам МІста. В 2006 році такі пшьги були надані

416 мешканцям МІста на суму 300,2 тис.rpн., відшкодовано організаціям
надавачам послуг 238,3 тис.rpн. Заборгованість по ВИПJIаті на 01.01.2007
року становить 61,9 тис.грн.
Щомісячно 11 меш~~нців мі.с:а , які досягли 95 -річного віку ,
отримують доплату до пеНС11 в рОЗМІрІ 1ОО rpH., а 5 почесних rpомадян _
по 85 срн. За 2006 рік в загальному профінансовано 20,0 тис.rpн.
128 мешканців міста отримали в 2006 році матеріальну допомогу
на термінове хірургічне лікування та на вирішення соціально-побyrових
питань на загальну суму

34,3 тис.rpн.

За 2006 рік ветеранам війни та малозабезпеченим мешканцям міста
встановлено 20 квартирних телефонів на загальну суму 15,1 тис.rpн., а 27
громадянам з тих, хто не має технічноі можливості BcтaнOвneHНJI
стаціонарного телефону, було вручено мобільні телефони.

На обліку в територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та
самітних непрацездатних громадян знаходиться 1668 осіб, з них самітних
та самотньо проживаючих 1650 осіб та 18 осіб малозабезпечених.
1600 пенсіонерів отримали продуктові набори з нагоди державних

та релігійних свят на загальну суму. 28,9. тис.rpн. ІЧоденно в
територіальному центрі харчуєтьСЯ 60 пеНСІОнеРІВ . За 2006 рІК гарJIЧИМ
харчуванням було ОХОJШено 165 осіб. З місцевого бюджету на цю мету
було виділено 34,0 тис.грн.
.
.

За

ок коштів місцевого бюджСТ?' ВJДПОВІДВО до Постанови

КМУ вІД· P2~ 2004 року Н!! 558 в 2006 роЦІ виплаче~о

14,0 БТИС.'ГРН. 56
1 а о - групи

•
• •
•
•
,.nvм.r ЇНВa1l1Дам
фІЗИЧНИМ особам, JIICЇ вадають СОЦІальНІ ПО....АJ •••

всіх причин захворювань.

ам міста було замінено raзові ІШИТИ

246 малозабезпечеНИМ ГPOMВДJ!Н
JПCi стали непридатними для
та 94 громадянам - газОВІ КОЛОНКИ'зaraльву суму 200,8 ТИС.ГРН.

Використаиия та життєнебезпе~,.Н~ за рахунок коштів місцевого

До Міжнародного дня ~ тримали матеріальну допомогу

бюджету 2ЗО дітей _ інвалідів до 18 роюв о
,.vuv 14 9 тис.rpн.
. •
по 50 грн. кожний ва загальну WJ.··"
' міста в 2006 роЦІ ВJДПyЩево

Трьома комунальНИМИ ~K~aм вiiiJIИ та учасникам бойових

безкоштовних лікарських засоБІВ lВВ

ІЗ

діВ на суму 36,0 тис.грн., відшкодовано _ 34 7
BJII1JIaтi становить 1,3 ТИС. грн.
' ТНС.грн. Заборгованість по
З місцевого бюджету в 2006 р'
•
проведення капітального ремонту пр::~1 ВИДІЛено 295 тис.грн. на
'.
пnflщень територіальн
оБCnYГО.В~ання пеНСl0~еРIВ та caмomix громадян.
ого центру
ВІДДІленням СОЦІальної допомоги самі

449 осіб.
•З

~очатку . року

Територіальним

mим на дому оБCnYГOВУЄТЬСJl

центром

об

в анни

пеНСІонеРІВ та самІТНИХ непрацездаmих ГPOMaдJIН
~ ув
4928 осіб та надано 23204 послуги' видано натурально~СЬОro о оо cлyroвано
,
І адресно! допомоm

на загальну суму

99,6 тис. грн.
По програмі громадських робіт зроблено косметичний ремонт
квартир 9 ?собам та надано ~обутові послуги (прибиранни в дворах, в
садlX, оБРlзанНJI дерев, КУЩІВ, генеральне прибиранни кварпІр ) 11
особам.

665

ПРОДОВЖУЄТЬСJl співпраця з благодійним фОНДОМ ,,надія": видано
продуктових наборів caмimiM малозабезпеченим пенсіонерам, Jlкі

знаходиться на обліку в Територіальному центрі.

Спільно з благодійним фОНДОМ ,,перемога" до Великодни було
організовано та проведено в кафе "Оазис" благодійний обід на 50 осіб.
Завдяки співпраці з БроварськоІО міськрвйонною організацією
Товариства Червоного Хреста на свпо до дни Перемоm до ресторану
"Добродій" були запрошені 35 самотніх пенсіонерів та надано ЗS

продуктових наборів; на свпо до дни людей похилого віку до кафе

"Оазис" було запрошено 20 осіб та надано 20 продуктових наборів.
Надано пільг за житлово-комунальні послуги та поCJIYI1! зв"JlЗКУ З
державного бюджету організаці.ими-надавачами послуг в СУМІ - 9217,9
тис.грн., відшкодовано -

8761,1 тис.грн., в ~.ч.:
.,
_
• надано пільг за ЖКІІ ветеранам ВІЙНИ та ПШЬГО~ІЙ катеГОрll по
статусу "діти війни" на суму 4879,0 тис.~н, В1ДШКодовано4646,5 ТИС.грн., за послуги зв'изку надано П1JlЬг на суму - 217,9
тис.грн, відшкодовано - 181,7 тис.грн. ...
оо

.

жкп ветеранам В1ИСЬКОВОІ служби та

Haдaн~ П1JIЬГ .за. справ на суму - 496,9 тис.грн.,
органІВ ВНУТРІШНІХ
'піль
•
-467 6тис грн., за послуги зв JlЗКУ надано
г
В1Дппсодовано
,.
? 1 3тис грн
iдmXOДOBaнo - - ,
. .
на суму - 26,1 тис.грн, В
та ліхвідаторам від аваріі
жкп постраждалим
• надано mльг за
2597 8 тис.грн., відшкодовано на ЧАЕС на суму
:JlЗКУ надано пільг на суму •

.

2469,8тис.грн.,. за поcлyrи ~;211ТИС.ГРН.
142,5тис.грН, віДШКодовано

,
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CYJ\ID

пільг IlаДПllа у 2006 роц· 11
•
•
2005 році І в , раЗl1 БІЛьша, ІІІЖ у

Надано пільг за пільговий проїзд вете

.

...

.

віііСЬКОВОЇ служби та органів внутрішніх справ потеРaнJ~ ВШНИ,. B~paн~B

'.
•
рпших та ЛІКВІдаТОРІВ
ОР:;;~аЦІJlми-надавачами поcnyг. в сумі 857,5 ТlІС.
грН, ВІдшкодовано ~
• тис.~н. Сума відшкодуваННJr за пільгові
перевезення пасаЖИРІВ У 2006 роЦІ збільшилась в 1 3 рази в п'
..
.
"
•
°PIBНJlНHI ІЗ
200S роком. Так ик..
в МІСТІ Інтенсивно здіЙСIПOЄТЬСJl бvnівництв
.
J""
о Жlпла,
ТO~ В!fни~ає нео бх1ДНlСТЬ у ВlДкри~ додаткових маршрутів. Так. у 2006
роЦІ КІЛЬКІСТЬ автотранспорту по МІСТУ Бровари становила 76 ОДИНІІЦЬ
автотранспорту. а у 2005 році було 35 одиниць.
В Єдиний реєстр пільговиків занесено 17472 осіб, що становить 98%
•
...
вІД аварl1 на

ЧАЕС

від загальної кількості пільговиків.

По поховаюпо учасників бойових дій отримало пільги
на суму

52 чоловіки

29,7 тис rpH. (із обласного бюджету).

ВпровадИТЬСJl базова версіи Системи

ЄДАРП ДJIJl CТВOpeHНJl

системи Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, икі мають
право на пільги, відповідно до чинного законодавства.

ПровадИТЬСJl

робота

.

по

впровадженmo

системи

ЄДАРП

в

промислову експлуатаЦІЮ.

ПризначенНJl усіх видів соціальних допомог в упрaвnінні ведетьсв за
єдиною звивою, затвердженою наказом Міністерства праці та coцiВnЬHOЇ
політики України Н!! 215 від 08.06.2006 року.
.,
в управлінні на обліку перебуває

2393

одержуваЧІ СОЦIВnЬНИХ допомог.

В 2006 році виплачено соціальних допомог на суму 4909,7тис.rpн. .
..... ~.. СІМ' 'им відповідно до Постанови КаБІНету
ЧОтирЬОМ приио&пш·,u
&

•

Міністрів України від 06.02.2006 р. Н!! 106 випnаЧУЄТЬСJl COЦlB~00H6a

. ..

допомога на Дlтеи та грошове за

.

'

бе"печеuuа батькам-виховатeJIJIМ.
~

ПDA.

•

-

З борroваноСТІ по випnап немає

РОЦІ було виплачено 84,1 тис.rpн. а

.. 'СП
'"'с ветеранів війни та
п'U'''' П
. но Закону УкраІНИ ро cтa. J
ДО f-V'Л
еремоги зпд
'2006
ці
випnачена щорічна

гарантії іх соціального захис'l'Y' в

ро

Одноразова допомога на суму 55~,2 ти=. ів Н!! 956 від 12.07.2006 року
Відповідно до Постанови Каб1Нету
стр uua і випnати державної

именту з призначеnnA
.
J.J.po проведеННJI експер ...
.
.теЙ позбавлених батьК1ВСЬКОro
соціальної допомоги на ДІтеИ:СИРІ': та д _aННJIМ) або у відповідних
піклувaнuя, JIКi перебувають ~ ОПІКОЮ дитиною" на обліку перебуває S9
ЗВkJIадах, за принципом "ГРОШІ xoДJ1ТЬ за внців влаштованих в дитячиіі
опіхуна (піклувальника) та 16 ВИ::Лаче;о в 2006 році. державної
будинок "Любисток", JП(ИМ буnо З бо roвавості по вИПJIап вемає.
соціальної допомоги 276,6 тис. IPB~НТ: ~краівИ від 10.•0S.200~ року
на виконання Указу. Презид
OCKOBaneНВJl системи СОЦІальних
1&Тт.

c

НІ 359/2006 "Про основИ1 напрJJМИ ад

IS

Вllплат населенmо", наказу МіНістерства
.
•
україНІ! від 23.05.2006 року H~ 183 "Про вп :ВЦІ та COЦI~ЬHOЇ попіТIfJСИ

праці та соціального звхиС1У HaceneH~ адже~НJI в MlcцeB~ opraвax
.

IPOM8ДJIH,

ЯКІ

єдино! теХНОЛОПI

звертаюТЬСJl за призначенНJIМ

сі

•

прийом

оо

•

ДОПОМОГИ" В управлінні буде створено сектор ПРІІ~О~ BB~ДI~ COЦI~HOI
•

••

РІШ~НЬ, ВІДДІЛ

ф

Р.",

IДДIЛ прииНJlТrЯ

ормуваННJI виплатних. Документів, які будутЬ BeCТII

ПРІШОМ rpомадян по призначенню СОЦІальних допомог та сб."
ЄДlІНО10 заявою.

у СИДІИ за

H~ в~конання наказу Міністерства праці та соціальної політики
УКРI1НIі вІД 06.12.2006 року Н! 453 "Про передачу Функцій призначення та
ВlшлаТlі допомоги при на~одженні ~итини та по догляду за ДИТИНОІО до
ДОСJlгнеННJI
~еlO
ТРИРІЧНОГО. ВІКУ
застрахованим
особам
від

страхувалЬНИКІв та робочих оргаНІВ виконавчої дирекції відділенНJJ Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності органам
праці та соціального захисту населеННJJ" управліННJI з 20 ГPYДНJJ 2006 року
веде прийом документів на виплату допомог від жінок, які працюють на
підприємствах.

Станом на 01.01.2007 року в управлінНJl подали з8JIвки на виплату
одноразової допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду до
ДОСJlГНення трирічного віку 90 підприємств міста.
Починаючи з

2006

року виплати 118селеНІІІО ,постраждалого від

аварії ва ЧАЕС, проводиться

за місцем проживaННJJ через упрaвnінНJJ

праці та соціального захисту населеНИJI Броварської міської ради.
На обліку в упрaвnінні праці та соціального захисту населеННJJ

перебуває 5З45 потерпілих від аварії на ~C ГJ?OMaдJlH.
Нараховано і виплачено в

2006

• оо
•
РОЦІ пшьг 1 компенсацlИ потерпшим

від аварії на ЧАЕС - 7000,9 тис.грн, в Т.Ч.
харчуванНJI дорослих - 5672,5 тис.грн.
харчуванНJI дітей - 434,3 тис.грн.

..." здоров'ю та на оздоровnеННJI - З 17,8

; cnnt

за шкоду, заподтис.грн.

проценти банку -

0,8 тис.грн.

відпустки - 575,5 тис.~н.

Санаторно-курортними пynвками

чоп.,діти - 286 чол..
Проведений

реКВІЄМ

з

нагоди

були забезпечені дорослі - 481
?О-ї річниці Чорнобиnьської

-

катаС1рофи.

. . ання клвдовшц в зоні B~eВВJI
Організовано безкоштовне BJДВ~ елеННJI на поминa1lЬШ ДВІ ДJIJI
та в зові безумовного обов' JIЗкового ВІДс
.
. . ...

потерпілих від аварії на ЧАЕС.

Проведено

поДВИГУ учасВИІС1В mквJДaцu

мітинг вшанування о пам'JIТВИЙ зваІС, де буде
встановлев
ИІСniдxiв аварії ва ЩЕС та
. . ації наслідків аварll.- ва ЧАЕС І.
СПОруджений пам'ЯТНИК учасникам Л1JCВJД
16

потерпілим.

Якщо на 01.01.2006 суБСllдіі ОТРИМУВanн 2 5
• .
01.01.2007 - З,З тис. громадин З
t тис. мешканЦІВ МІСТІ, то на
·оо
•
початком опamoвanьноro сезону
ПРlfзначенням суБСИДIИ звернулося близько 2000 мешк • •
за
Станом на: 1 січня 2007 року
ІНЦІВ МІста.
субсидії призначено - З328 сім"ям,
нараховано на суму - 1984,3 тис. грн.
профінансовано
- 1752,5 тис. грн.
Заборгованість становить: 2З 1,8 тис. грн.
В зв' язку... з фактичним використанням гарячої та холодної ВОДІ!,
enектро- eHeprlI, природного газу, теплопостачанНJI зроблено перерахунки та
зекономлено 96,3 тис.грн. бюджетних коштів.
По

закінченню

опалювального

сезону проводиться

перерахунки

фактІfЧного

використання природного газу
в приватному секторі. В
2005-2006 опamoвальному періоді за рахунок економіі природного газу
отримувачами субсидій зекономлено і повернyrо до бюджету 3,9 nlc. rpH.
При повторному зверненні в 2006 році 1290 сім"ям, в помешканнях
яких встановлені лічильники обліку, призначено субсидіі із зниженим
розміром витрат на оплату за житлово-комунальні послуги за рахунок
економії.

на 1 січня 2007 року отримують субсидію:
2053 сімей, JIКЇ складаються тільки з пенсіонерів,
1О сімей, JlКi складаються з учасників бойових дій ,
510 сімей, які мають у складі учасників війни ,
74 сім"я, яка має інвалідів загального захворювання,
36 сімей багатодітних
.
Відповідно статистичної звітності в 2006 РОЦІ
. оо
.
.
ся за призначенням субсиДlИ, - 371,58
середній ДОХІд громадян, JII(1 звернули
грн.,

2
середНЯ плата за комунальні послуги - 261,2 rpH.,

.

.

убсидії

- 145,53 rpH.,
..
питань призначеННJI субсидій,
рена
При виконкомі .ство
КОМІсІЯ Зсклалися в сім'ях громадин.
враховуючи конкретнІ о~~тавини,;о 211 справ, призначено субсидії
Протягом 2006 року KOMICI~ РОЗг.
199 сім'ям, відмовлено-12 СІМ ЯМ,.
елеННЮ про спрощеННJI порядку
Постійно надаєтьСЯ інформ~1Я нас. до положеННJ[, затвердженого
б
'й ЗПДВО ЗМІВ
•
81
надання житлових су C~I
. І? 12 2006 р.. 1703, по МІсцевому каналу
сереДНЬОМІСЯЧНИЙ рОЗМІр с

Кабінетом Міністрів УІСрI1I1И вІД

-6 .. аціях в місцевій raзеті

81

Нове житrя".

Екта" під час ТР8ИCJIJlціі новин, в пу JI1J( 'ННЯ праці та соціального захисту
Якщо в 2006 році бюджет упрaвm mтiв складав 18,8 % міського
населеИНJI JП( roловноr:o розп~~~то::о в 1,8 рази більше, або ва 80,3%
БЮджету, то в 2007 РОЦІ- вже
, ,
більше.
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2.3. молоДІЖШ
ПРОГРАМИ
соЦІАЛЬНІ
СЛУЖБИ
Кількість ПРllііllЯТllХ ріШСIIЬ·
..
• .
І\ІІСЬКОІ раДl1 у 2006 році - 5
КІЛЬКІСТЬ ПРllііllЯТllХ ріШСllЬ В

•

•

ІІКОІІDВЧОГО KOl\liTCТY -

КІЛЬКІСТЬ розпоряджеllЬ міського

ГОЛОВІІ

8

-2

ОСІІОВІІі IlадбаllllЯ у 2006 році
І.Перше місце в області за п' с

підлітків у 2006 році.

ІД умками оздоровленНJI дітей та

.
2.Найвищий рейтинг у Київській області
Інтегрованих соціальних служб.
щодо CТВOpeHНJI
З.Збережено мережу підліткових клубів за місцем проживанНJI
Проблем .. і ШЛJlХI. іх ВllрішеНllJI

І.З~безпечення житлом випускників шкіл-інтернатів.

. 2.~I~КРИ:Г~

цен1рУ ранньої та медико-педагогічної реабілітації

для ДІтеИ-ІНВ8JIІДІВ.

З.Створення "Юридичної клініки".
4.Передача Кризового центру матері і дитини із служби у справах

неповнолітніх до відділу у справах сім"ї та молоді.

5.Відкритrя підліткових клубів У нових мікрорайонах міста та

виведення іх з підвальних приміщень.

6.РеконCtpукція підліткових клубів "Юність", "Десна", "Калина".

Комплексні заходи щодо реаліЗDпіі державної l\IОЛОДЬквої
політики в м. Бровари ("Молодь Броварів").
Відділом у справах сім'ї та молоді надаю;ься консуль~аввя

молодим

сім'ям

стосовно отримання молод1ЖНВХ кредиnв на
будівництво житла. Протягом звітного періодУ надано 112 таких

'"
8
.
У м.Бровари станом на 01.01.07р. зареєстроВано молодІЖНИХ та

КОНСУ:ПЬтац1И.

диТячих громадських організаціі, а саме:
1.МГО "Терні зор";
2.МГО ''НКО-РОК'';
..
_:,.-nd загів з охорони громадського порядху

О

3.

...•

перативвии мОлОДUJUU

"ІПТОН"·,
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4.ДIІТJlЧIfЙ СПОРТИВНІІЙ кnyб кіО1lVШJIНХ
.'OJ
ан карате "Таfiфу".
МГО "Б·
ровари, Інтелект. освіта".
•
б.МГО "Молодіжна рада міста". •
7.МГО "AВAНrАРД nтoc"; •
8.Броварська міська організація "Укра"lнська
•
"
СОЦlвn-демокраТJfчна
молодь.

s.

• f!,родовжується
С~іВпр~ з мrO ,,молодіжна рада
МІста ,
членами Я~ОI .. Є л~дери студентського та учнівського
самоврядування. За ЗВІТНИИ пеРІОД проведено 17 засідань та зaranьно
Вllборні збори. На них РОЗГnЯДВnися різні питання. які стосуються Жlmя
CТYД~H~CЬKOЇ та учнівсько! ~~лоді. 12.0~.06p. спільно з відділом КУЛЬТУРІІ
та ВІДДІЛОМ у справах СІМ І та МОЛОДІ проведено розважвnьний захід

"Кохання з першого погляду". 25.06.06 спільно з відділом у справах сім'ї
та молоді. відділом культури до Дня молоді проведений П рок-фестиваль
"РОКіТ".

Спільно з МГО "Авангард плюс" проведені акція "Допоможи
нужденному" І екологічна акція до Всесвітнього ДНЯ Землі, проведення
молодіжного фестивалю "Життя без СНІдУ' інші.
З нагоди Дня молоді та Дня міста відбулися концерти teaTPY-С1)'дії
<<Еліт" Об'єднання підліткових клубів за місцем проживання.
До Дня міста було проведено KOHKYPCHO-іrpОВУ проrpаму та
проведено акцію "Морозиво у подарунок".
З вагоди Дня захиС1)' дітей було прове~ено концерт. та вис~авку

творчих робіт вихованців Об'єднання піДЛІТКОВИХ клуБІВ за МІсцем

. .

проживання.

. ,_

у червві місяці ва майдані Свободи ВІДДШОМ ~ справах СІМ І та
молоді проводилась презентація робо:и центру СОЦІВnЬНИХ cзrкб для

. ..

.

о..
С"'"""
та Об єднання
CIМ'I, ДІтей та МОЛОДІ,
ного спеЦІ'am~ованих
~
JIJIAV

• •
б"
. б
26•06.06 ВІД
увся

"ем проживання.

П1ДJIІТКОВИХ кпу ІВ за мІс....

.. фyrб _ . 3 турнір серед центрів
onыuu'I
се ..
.
ні і вЗJIJIИ участь центри
реабілітації варкозалеЖВОI МОЛОДІ. у тур Р
К
стеня та м.Бровари.
.
м.І<иєва, м.Житомира, м. оро..
' ні з міні-футболу серед цеНТРІВ
02.12.06р. відбувся дp~ тур . р а базі спортивного комплексу
В

україиськии

ресоціалізації наркозалеЖНОI МОЛОДІ н

"Металург" .

.,_

а молоді працює 06' QBallllSl

. . . УС.
правах СІМІ т
ф'
6
при В1ДДШ1
ОЖІІВВ В11SI У SlKOl\ty УИКЦ10НУЮТЬ
підпіТКОВІІХ клубів за МІсцем пр
2' гуртків та секцій (S 1 rpупа), в

підліткових клубів, в яких пр~ю:ь . ·в то"" числі діти із соціально
• .. та ПІДJI1ТК1В
".J
• 83
'" . 8 _ дітей
_ СИРІТ;
- Дlтеи
б
IS ... :"·еЙ а саме.
незахищених катеГОР1И CIJY~ , • Й 69 _ з малоза езпечених,
iНВaniдiвi19 - із багатодіТНИХ C1М~ "й_чорноБИЛЬців - 27. До роботи
напівсиріт дітей під опікою - 3, Дlте tI "'"8J(ИX дітей в О!П< - 4S. У
JIКИX займаються 64О Дlтеи

,

•

клубів залучаються ДІТИ "гр

УПИ ризикУ

•

-і,

19

коЖНОМУ клубі праЦJОЄ актив JCJIyбу.
ЛротJlГОМ звітного періоду В підnіткових

заходів, в яких взяло участь

2098 дітей та Пiдnіткі~ах проведено 99
18 гpyдНJI. 2006 р. 500 дітей соціально-незахищених категорій

.

сімей зап~ошеНl на свято святого Миколая, яке відбулося

"nрометеи".

у

МКЦ

6 січня 2007 р. 200 дітей соціально-незахищених категорій сімей
відвідали Новорічне свято у МКЦ "Прометей".
04.01.07р. 45 дітей соціально незахищених категорій відвідали
новорічне свято у Палаці дітей та юнацтва м.Киів.
Міська "pozPQJlra відllОЧUll1Q1 та О:J60DОВЛЄllllЯ дітей ІІа І.єріод до
2008 РОЮ', затверджена рішенШІМ Броварської міської ради від 19.06.03
Н!!

250.. 13..24

Бюджетом міста передбачено 50,0 тис. грн. на ОЗДОРОВJIеНИJI дітей
м.Бровари. За рахунок цих коштів 72 дітей із соціально незахищених

категорій сімей відпочивали в ДОЗ "Меркурій" Запорізької обл .., із
них:

-8 дітеЙ..сиріт;
-3 дітей, позбавлених батьківського піклування;

-4 дітеЙ..інвалідів;

-19 із багатодітних сімей;

-2 дітей із малозабезпечених сімей;
.
-9 дітей, JUCi перебувають на диспансерному оБЛІКУ;
-4 дітей, JUCi мають посвідчення ЧАЕС;

-5 дітей-напівсиріт;
-18 - обдаровані та талановиті діти.
мдц "Артек" із
Відділом направлено 5 дітей B~ оздоро~еИИJI в .
'
вих: _ 2дітей позбавлених батьКІВСЬКОГО ПІКПУВaRВJI,
2 lобдаровава та тanановИТІ ~~~o~;
3 1 дитина із мanозабезпечеНОl СІМ 1,
4 1 дитина із багатодіТНОї. •
фоитсне _ су - Буа (Франція), із
8 дітей, до дитЯЧОГО табору М.
вих:

1 1 дитина - сирота;
·V'm1'Aаивя·
2 4 дітей, позбaвnеИИХ батькіВСЬКОГО П1Ро16.1,
3 З дітей - напівсиріт.
. ,.. ДІ·тей та молоді направлено в
•
..wnnttб ДJIJI сІМ 1,
Цешром COЦlanь~ ~".1:...
.
..
..
"Артек"
4
дітей
_ІнвалІДІВ.
.
,ОО
та
молоДі
КиївСЬКОl
мдц
1
•
wuorauт.tY
ПРаВаХ сІМ озпОдinY
УnpавліивяМ
У ~ с.
пynВОК до ~--.......
облдержадміністрації, в~~в1Д:Оп:~~аво 74 путівІСІІ дпя СОЦІально

оздоровчих закладів, BїP.д~. ~.
кезахищених категорій ciмe1'l, ІЗ

•
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- 14 дітей, які переБУВaJОТЬ на Дlfспансе
.
_ 16 дітей із багатодітних сімей.,
РНОМУ ОБЛІКУ;

- з дітей із малозабезпечених сімей'

- S дітей,
батьківськог~ піll'lIVDВU
.
. .позбавлених
..
'-'JU
НJI,

3 2 ДІтеи - СИрІТ;
4 1 дитина
з AeBiaHmOIO поведінкою'
•
• •
S 2 ДІТИ праЦІВНИКІВ органів внyrpішпіх справ п'
.
виконання службових обов'язків',
' І загинули ПІД час
6 1 дитина - інвалід;
7 зо - обдаровані та талановиті діти.
І

Міська програ~lа з ПІІтаllЬ роБОnl з обдароваllОIО I\IOnOBBIO

ІІВ 2006-2012 РОКІІ, затверджена рішенням Броварської міської ради від
23.02.2006р . .N"!!9З4-44-04.
у

З метою підтримки студентської обдарованої молоді відділом
. ,..
. .
.

справах

СІМ І

затверджено

та

1О

МОЛОДІ

ПІдготовлено РІшення виконкому,

кандидатур

на

призначеИНJI

стипендій

яким

кращим

студентам вищих навчальних З8ICJIвдів міста за результатами зимової

сесії. На сесії Броварської міської ради затверджено рішення щодо
підвищенНJI розміру стипендії, з 50 грн. на місяць до 70 грн. Станом на

14.12.06р. стипендію виплачено 20 студентам. назагальиу суму 7200.00
!]uь

з метою пошуку обдарованих дітей протягом звітного періоду

було проведено:

. ' ,-

І конкурси МaJПOНІсу на асфальті до Дня матерІ та дня СІМ І, дня
захисту дітей;

. ..

.

2 виставку творчих робіт обдарованих Дlтеи та ТУРНІР

"І
гри на

шаховій дошці"до дня сім'ї;

3 ІУ Універсіаду;.
, анні підпіткових кпубів;
4 Концерти та вечори ВІДПОчинкУ В Об ЕДИ
5 Творчий звіт ОІЖ;
6 День молоді;
7 День міста
нта 17 листопада 2006 року В
З метою відзначеШIJI дш! cтy~e захід _ фестиваль творчості
МКЦ "Прометей" відбувся МІСЬКИИ .......'"" участь чотири ВИЩИХ

..

.

аж" У фестивалІ ~И-6

"Студентськии веРНІС:

навчальних заклади .М!ста.

(ІІоniцейський

..

фіиавсов~-правовии

ИТОГО міжнароДНОГО ушве~с~

коледж; Броварська фiJI1Jl ~~pOBapCЬKe вище училище фІЗИЧНОl

розвитку люДИНИ "Украіна ,
культури;

фестивалю

оо
МlСЬКО1
•

•

.~~

технОПОПosпn.'

VA'іRерситет).

J-

Б

ІПд.

час
..

ВКОНО~КО-апені ПочесИJIМИ гpaмo~ . pOBa~CЬKOI

були

ради

В1Дзн,~

13

студеНТІВ МІСТІ. .1.1КОЖ

та -:uvтnm
подарунками.
- ради на О""'ИМaRRJf
~._-- Б оварської МІСЬКОІ
·r

були вручені сертифІкати р

21

СТllпендій І О кращим Студентам нашого міста.
05.12.2006. в мкц «ПРомет й
•

фестиваль творчості дітей з Обмежен:М: ф~JдБУВСЯ Х Jовілейний

"П'
ОВІР У се б"
е. У м. Б ровари ПРОЖИВає З02JЗИЧНИМи
іте" .МОЖnlfВОCТDm
оо
'оо
ході підготовки фестивалю
д ~ ЦІЄІ катеГОРІІ. у
..
ПРОХОдили ЧlfcnеННJ акції з надання

СПОНСОРСЬКОJ допомоги. Під час самого фе
'"
оо
'..
.
стивanю ВСІ дlТlI ЦІЄІ
категорп отримали СОЛОДКІ подарунки а учаснихи

.

..

,

ВИСТВВЮІ творчих

РОБІТ та концеРТНО1 програми отримали у подарунок е й м'які
Іграшки та книжки.

Щ

01.07.2005р. була підписана угода про спіВПРВЦ10 між
Представництвом Асоціації "СОС - Кіндердорф Інтернешнл" в Україні
та Центром соціальних служб ДЛJI сім'ї, дітей та молоді. Відповідно до
ЦІЄІ

угоди

реалізується

програма

"Профілактика

соціального

сирітства". За станом на 01.01.2007 в рамках цієї Програми 280 дітей
соціально незахищених категорій отримали продуктові набори на
загальну суму

154 тис. 776грн.
Протягом 2006 року Спеціалізованою

соціаЛЬІІОIО слу=..кБОIО
піДТРlfМКlf сім'ї (далі СССПС) центру соціальних служб ДJUI сім'ї.
дітей та молоді проведено таку роботу:

7
8

обстежено житлово-побутові умови - 5З сімей;
.
'оо
ВИЮПQчено з проекту як такі, що подолали КРИЗОВІ ситуацl1
сімей

- 26

(42 дітей);

9 ВИЮПQчено за невиконання умов угоди - 1 сім'ю (1 дитина); • ..
1О ВКJПOчено до програми соціального супроводу СССПС - 20 С"lеи

(45дітеЙ).

За станом на

01.01.06

сімей в яких виховується 67 дітей.

,

За

2006

ом Служби перебуває З8

.

року mд супровод

.

рік соціальними працІВ

.

. . иди

никами надавалися рІЗНІ в

послуг, а саме:
•
обота 3 родоною" - 713 послуг,
1. Група "ПСlfхолого-педаГОГIЧllа Р
із нпх:
. .

11 147 - посередв~тво У ~онф=; (з метою заспокоїти, вивести з
125З9 - психолопчва п1ДТР
.чне КОНСУЛЬТУВ8ВНJI з питань
...•
насtpій), психолоп
депреСll, mдвяти

• та потреб ДИ1иви;
ВRy'IpimвьосімейвИХ стосуюав за дитиною;

ІЗ 17 - навчання навИЧКам догЛЯДУ
. ИМКИ.
.
уп взаємоmдтр
,
14 З - залучевия батьюв д? гр
взаємопідтрИМКИ.
IS 7 - залучевия волонтерІВ до груп

22

2. Група "СПРІІПІІІІП заХllСТУ здоров'я та
ПОСЛУГІІ:

ОЗДоровлеlllllО ДІІТІІІІІІ" - 43

16 20 - впаш~~НJI ДИтини на ОЗДОровлеННJI;
17 3 - органІзацІЯ медичного обстежеННJI або
сестринського);

надання вітамінів дітям.

18 20 3.

•

догляду (ЛІкарського ЧlI

Група "СПРІІЯІІІІЯ IlезалеЖIIОСті/поліпwеllJlЮ I'lатеріалыогоo

СТ8110Вllща РОДІІІІІІ" - 160 Послуг, із ІІІІХ:
19 2 - СПРИЯННJI У пошуку житла;

20 41 - консультування щодо працевлаштування і ПIJlJlXiв заробітку'
21 33 - допомога в оформленні необхідних документів;
,
22 14 - сприяння у працевлаштуванні батьків;
23 29 - допомога в оформленні державних допомог, пенсій, пільг,
оформленНJI допомоги в управлінні соціального захисту населення;

- 39 - посередництво у наданні гуманітарної допомоги з інших джерел.
- 2 - залученННJI релігійних організацій до допомоги сім'ї.

4. Група

"Співпраця з іllстанцшми та громаДСЬКlІІ'ІИ оргаllізаціЯI\IІІ,

ДОТlfЧНlfМlf ДО заХlfСТУ прав ДПТlIНИ" -

- 14 -

55 послуг, із ІІІІХ:

представлення інтересів ДИТИНИ перед адміністрацією школи,

контроль за відвідуванням занять дитиною;

24 1О -

.

.

представлення інтересів ~ТИНИ. ~epeд . органами _О~ІКИ .1

піклування.

РАГСом, ССН;

- 1S - спіВПРВЦИІЗ адмІНІСТРацІЄЮ ДИТЯЧОІ ЛlкарН1,
. .
.

2S 9 - представлення інтересів сім'ї перед адмІНІСТРацІЄЮ ЖЕДу,
РЕМу;
..
.
.
идичних
консультацій
ЩОДО
захисту
маинових
26 7 - органІЗаЦІЯ юр
.
5.
із

прав ДИТИНИ.

Група «Сприяння навчанню та РОЗВІ

IТку ДИТИНИ )) _ 93 ПОСЛУПI,

НИХ:

27 S - вna.mтyвавня дитиви в дитЯЧИЙ садок;
28 3 - вn
авня дитиви на професі~е навчВВНJI;
a.mтyв
. й
зважВЛЬНІ заходи.
29 8S - запроmеВНJI ДІте на ро
тактів аlіж батькааІІІ та
кон
6• Група «Сприяння в ідновлеНВIО
•
ватаХ(ПРIIЇlОНIIХ сіаl'ях»)) - 21

дітьми, що перебувають в Інтер
Послуга, із

НIІХ:

•

30 21 - посередництвО мІЖ б~ТЬК

амн та адміністрацією інтернату, JlJCЩО

між ними були непорозyмumя·
• 'Bal'
7. Матеріальна допомога СІІ'І
•

- 34 сім'ї з коштів місцевого бюДЖету
на суму 7тис.283грн. 87 коп.

отримали матеріальну допомогу
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ПРОДовжувала

с n ОВО

ф'

роботу

сіJ\fСЙІІ..Х

СП • •

С lаЛlЗ0ваllа

"0.

.
о АІ оп·
" u'8лыla
~КЦI0НYЄ ШІСТЬ ПРИйомких с' I~"
алі СССССФО
~ ~a
створено ПРОТягом 2006 оку IМеи у НИХ ВИХовуеть
•• у ""сті

осіб), які мають намір с:..

). На обліку переБУВає ся СІМ. Д~,?,ii (дві

навчання та ОТРимали ві ор~ти. ПРИЙомні сім'ї дві ТРЗ11 сІм І (п'ять

.
.
ДПОВІДНІ дові
'
НІІХ пРоfiuurи
дlCИ та реКомендац··· n
1. Кількість 118д81111Х іllдllвіп ПРоведено таку РОботу:
11. РОТЯJ"OМ
ЗВІТНОro пеРІОДУ СЛУЖбою

·
~уаЛЬIIIIХ ПО
- Мlжо~обистісні проблеми _ 82r:'yr всього: 315
- ВНУТРІшньо-особистісні n
'
- Проблеми сім'ї _ 92'
роблеми - 7;

Проблеми залежнос;ей -9'
- Проблеми ЗДОРОВ'Я - 31' '
Проблеми звйНJlТОсті - Про~леми ВІШСЮДу ___:;

50'

- Соц~anьно-еКОНомjчні проблеми - 29'
Соц~anьно-побутові проблеми - 5' '
- СОЦІanьн~-психологічні пробле~ - 59;
. ЮРИДИЧНІ проблеми - 15',

2 кіл
•
ЬКІСТЬ НвдаНllХ ГРУПОВИХ послуг Всього. 9
- Групові бесіди - 7;
•
- Робота фокус-групи -1
- Супервізія - 1.
. Участь .у конференціях, курсах niдвищенвя кваліфікації
'1реюигах СО~lanьних працівнmciв (прийомних батьків).
'
- CeMhap-навчaнНJI Д1lJl спеціалістів - 5;
Методичні наради - 6;
- Круглий стіл - 2;
- Прес-конференція з метою попущизаціі сімейних форм
виховання - 1;
- Міжвідомчі наради - 1;
- Тренінг з підготовки прийоМШІХ батьків - 2.
С
01.02.2006р. в рамках реалізації проекту Європейського
:""ОlOзу "Розвиток інтегроваНIП соціальнrlХ служб длJl вразл'IВПХ cialeii

}- дітей в Київській області" відбулося підписання Угоди· між
~варсьrcою міською радою, упрaвлiввJIм у справах сім'ї та молоді

Iuuвcы(її обласної державної службою У справах неповнолітніх КОДА,
Iuuвсысим обласним цеН1рОМ ~оціальвих служб ДJUI сім'ї, дітей та молоді

та Представництвом благодійної орraиiзації "Кожніі дитиві" в Украіні

11ро CТВopeнwr іитеrpованих соціальних служб У м.Бровари (26.01.06р.

було npийвяте ріmеИНJI Броварської міської ради N9915-4З-О4 "Про

СТВоревпя івтегрованих соціальних CJI}'Жб в м.Бровари).
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На виконаННJI цієї Угоди до .
'"
ф
д11OЧ11Х СЛУЖб п'
супроводу Сlмеиних орм опіки створені
"
IдтрllМКIІ сім'ї і

Слу&ба раllllЬОГО втручаllllR СЛТIК6спеЦ1~JI1зоваНі соціanьні службll:
ВllПУСКllllків illTepllaTllllX ]а.:ладів ~ p.~llТeгpaцii і соціалі]ації
перебуваlОТЬ у КОllфлікті і] ]aKOIIOI\I. '
ТІК а супроводу дітей, ~Ki
ПРОТJlГОМ звітного періоду СнvжбоlO

-Обстежено 22 сім'ї.,

раннього В1рvчаННJlзроблено:

-під супровід взято 20 сімей·,
-Надано 4~9 різних видів послуг.

Служба реІнтеграції і соціanізації ВИПУСКНИКI'в .Інтернатних закладІВ'
.

.

•

..

-

-ПІД .супроводо~ перебув~є ~ О вихованців інтернатних закладів та l()

СІмеи у ЯКІ будуть реІнтегроваН1 ЦІ вихованці.
-сім вихованців ре інтегровано у сім'ї·
'
-надано 173 РІЗНИХ видів послуг.

.

С~УЖба супроводу дітей. які перебувають у конфлікті із законом:
-ПІд супроводом перебуває

8 дітей, їм надано 122 види різних

поcnyr.

3 червня

місяці 2006р. при центрі соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді відкрито громадську приймальню з питань з8ХИС1')' прав дітей "Єдине вікно". 3а цей період до Єдиного вікна звернулося 205 клієнтів, які
отримали весь спектр необхідних послуг.
При центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді також діють:
"Служба соціального супроводу неповнолітніх та молоді. які
повернулися з місць позбавлення волі" - під соціальним супроводом

перебувало

11

осіб їх надано

53 види різних послуг.

26.09.2006р. в користування центру сссдм від Представництва
благодійної організаціі "Кожній дитині" в Украіні було передано два

автомобілі: ГА3 -

2217 та ЗАЗ 110307.
30.10.2006р. в малому залі виконкому Броварської ~CЬKOЇ ради
(вул.Гагаріна, 15) в рамках реалізації проекту ~c ~'Розви:ок ~ГPOB~

соціальних служб для вразливих сімей та Д1теи в КиївСЬКlи облаcn

відбуласJl презентація роботи інтегрованих соціальНИХ.:лrжб .м.Б~овар~
для
... р
б.
КирГИЗ стан Членів делегацІI зустрІВ М1ськии
деле:ВЦll еспу mки
..
.:
.. істо ією та cьoгoдeННJIМ
ГОлова BlIcrop Антоненко, JПCИИ познаиоМИВ ІХ ~
Р
.
..
систеМИ СОЦІального звхиС1')' в умовах
M~Cтa. 31 стратеnєю рефОРМУВ~
стану ознайомила заступник

МІсцевого самоврядування гостеи КирГИЗ б

створених інтегрованих

міського голови JhoДМИJlа ШестоПал. Про ~оЛю'ов Кваша. У ході визі ту
с

.

ОЦІВJIЬНИХ служ

б·

для СІМ

,..

!, .Д1·тей та .мОЛОДІ

делегації відбулися зуСТРІЧІ ~ працІВниками

цсссдм, з прийомвими

батьками та соціальНИМИ працIВВИК~·

о іальВI1Х
'6 JlИ 1\IОJlО і
Комплексна п ог ама е ІВ; J\IOJlO ЇЖІІО1\ се овоші"
&сп о ілаКТllка негаТПВВIІХ JlBIIDI
по
031\ вів 26.01.2001
заТВе
ена HaКlUOl\1 е ЖКОМ1\IОJlО ьс
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р. м

173.
Продовжував роботу вanеолектор'й "З
ВОJlонтеРlі - лікарі профільних
І, Доров'я", В якому праЦJОIОТЬ
. ,~.
спеЦІальностей'
планування СІМ І, нарколог, гінеколо" Ф , •
' венеролог,
ліхар з
•
'..
~, Т1Зlатр а ~
•
СОЦlanьно-п~ихолопчнО1 реабілітації "ІІе

".~Ж п~ацlВНИКlI центру

За ЗВІТНlіЙ період у вanеолект:~~О~.

rpynових заходів (охоплено 4944 о .
915

осіб),

ПJIТ8НЬ:

61

-

pll

Здоров'я" проведено 173

консультація (1729 o~:~B) T:~IY ЧИ~~і 32 бесіди (охоrшено
'

леКЦІИ (2ЗОО осіб), з них з

профілактики венеричних З8ХВо ювак

2

.

репродуктивного здоров'я та nл~нув~ ~ ~~75 ОСlб);

.

проф~лактики наркоманії _ 80 (2300 осіб);СIМ 1- 21 (595 ОСIб);

. п~офшактики туберкульозу - 52 (1474 особи)
ЦСССДМ проведено 22
. СпеЦlашстом
.
(
.
rpупових заходи З УЧНJIМИ
ППСШ МІста охоплено 504 ОСІб), в тому ЧИCJIі:
з ПРОфі~актики ВІЛlСШДу - 3 (охоплено 63 особи);
з профшактики в>КИваннн алкогольних напоів -7 (ОХОІШено
151 особа);
проф~лактики тютюнопаління- 5 (1210сіб);
профшактики наркоманії - 1(29 особи);
профілактика безладних статевих зв'язків та інфекцій, що
передаються статевим IШIJlXОМ - 6 (145 осіб).
Спеціалісти Представництва Асоціації SOS Кinderdorf в Украіні на
благодійній

основі спільно із ЦСССДМ організували і провели у

краєзнавчому музеї виставку "Наркотих-вБИВЦJI" 3 профілактики
наркотичних та психотропних речовин у дИТJIЧОМУ та молодіжному
середовищі, охоплено

848 осіб.

У рамках роботи кп "Довіра" Д1Ul спеціалістів ЦСССдм, залучених
спеціалістів, волонтерів тренером жіночого консорціуму проведено 6

тpeнimiв на теми: "Зменшення ппсоди від ін'єщїйного вживlИRJI
наркотихів та запобiгaнwl ВІЛІСЮДу", "Індивідуальне консуJlЬТУВIИRJI

ін'єкційних споживачів наркотиків", "ЗмеиmеНВJI ~o~ від ів'єкцііівого
вжив8ИВJI наркотиків та попереджеВЮІ ризику вm-1Нфl~~ (ОХОlШе~о
~4 особи). Також проведено 8 групових КОНСУJlЬтаЦ1И ДЛJI роДИЧІВ
ІН'єкційних споживачів наркотиків (охоплено 91 особа)...
.оо
З 25.09.06 по 05.10.06 спеціалістом ЦССДМ у спеЦІВJ1130вamи ~Лl
Н!5 проведено 5 бесід "Інфекції, що передаються статевим ШJIJIXом ДЛJI
уЧнів 8-х кnacїв (ОХОШlено 11 осіб). . '
.,
ЦСССДМ
,tn..UV спеЦ1ВJ11СТОМ
1
З метою попередження TOpnВn JПO~_.- 151 особа)
проведено 6 відеолекторіів 1'Р~ксолаиа'~~ХО~;~ввевцij ООН про права
•

29,09.06р. з нагоди 15-РІЧЧJJ рати iICaЦ1l ідео лекторій "Правадітей"

дітей у зaranr.ноосвітиіх ШJ(ОJIЇ Н!9 пр~ведено в
дns1 учнів І-их ЮІасів (ОХОПJJево 60 ОСlб).
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1б.l О.Обр. спеціаліст ЦСССДМ

взма участь у

стопу "Вирости здорову диТИну" у ЗD""'"

•

ВІІСТ)'ПУ ПРОІНфОРМОВано учасників п о

б

.

-

IІоІIЬНООСВlтиіfi

•
•
• "-І: 1

заСІдаННІ кругпого

m
•
•КОПІ ",2 О, де ПІД час

ЦСССДМ. у ході Заходу РОзповсюдженtl87Р:ізоту 1~l)'ованих cnyжб

буклетів та брошур З профіпактики нега
ИТОК ВІДДШУ та ЦСССДМ,
•
.
тивних ЯВИЩ У дит.'ВП
.
МОЛОДІЖНОМУ сереДОВИЩІ.
A~OMY та
Центр духовної та соціально-психопогічної реабinітац'" "П
"
ДJIJI алко- та наркозалежних, який функціонує в Б
11 еремога

.

.

..

...

м. ровари вкточено до

мереЖІ цеНтрІВ реСОЦ18ЛlзаЦI1 наркозалежної моподі.

.

З метою дотримання правопорядку в комп'ютерних

пеРІОД

проведено
•

.

б'..

•

ІМ

40

реИДІВ
•

б

'

..

кпу ах за ЗВІТНИИ

працівниками r.nvwб

- • .1 щ И

неПОВНОЛІТНІХ, прокуратури, КРИМІНальної міпіЦІ'''1 у справах н

.

ВипадКl~ порушення правоп~рядку зафіксовано не було.

у

справах

•.

еПОВНОПIТНІХ.

МІська програма СОЦІального заХllСП дітеЙ-Сllріт та дітей, Jlкі
заЛJIШllЛlfСЯ без батьківського піклуваllОJl, ІІа 2005 - 2008 РОКІІ"
затверджена ріmеНllЯМ Броварської міської paall від "16.12.2004 р.
Ю581-28-24.

Діти - сироти та діти, які залишилися без батьківського пікnyвввНJI,
з числа випускників загальноосвітніх закладів продовжують, за бажанНnI,
навчaннJI в навчальних закладах різних рівнів акредитації. Студентам із
числа цієї категоріі міською радою щорічно призначаєrьСJl щоміСJlЧна
матеріальна допомога - ПРОТJIГOм звітного періоду
27 студентам
виплачено допомогу на загальну суму 22,760 грн.

Відділом у справах сім'і та моподі ВИШІачуєтьCJI матеріальна
допомога випускникам із числа дітей-сиріт, та дітей, позбавпених

батьківського пікnyвaннJl, таку допомогу отримали 6 випускників 11 х
класів на загальну суму 7803,00 грн., з розрахунку 1300,50 грн. кожному,
та З випускникам 9Х класів - 3955,SO грн., з розрахунку 1318,50 грн.
КОJЮRОМУ.
.
..
у грудні опікунам (піклувальникам) ДJUI придбaRНJI ~HOl та

СПортивної форми дітям-сиротам та дітям, позб~еним батыoвькоro
піклування у кількості 7S осіб виплачено матеРІальну допомогу на
загальну cvuv 9199 SO грн. з розрахунку по 122, 66 гри.
_
.1 •••. 1 '

Реконст

к ів

•

о ОМІ

ен

RJI

ля

епт

аОНЬОI

та

1\1

ІІКО-

педагогічної реабілітапіі дітей - інвалідів.
_
.
иміщеИНJI центру ранньО1 та медикоПродовжується peKOH.CТP~ ~.
проведеИИJI робіт із коштів
педагогічної реабілітації ДlтеЙ-1НВал~В~=еио 1 МJIИ. 23 тис. 496гри.•
розвитку бюджету міста У 2006 РО~ітиі 2007р.
ЗаверmеННJI будівництва планується у

27

2.4.3АХИст ПРАВ дитини
ОСІІОВІІі ООК33111IК.1 д.

.

IЯnJ.ПОСТї у 2006 році

Реформування системи опіЮf і .
ЩКJJyвання:
- укомплектування шт'
.
аТІВ СЛУЖБИ у
посадОВЦІВ, ~,5 ставки - СЛУЖбовців 46 S справах неПовнолітніх (6 _
- запоБІГання соціальному си . ' ,ставки - ЦСI1P "Люб.fСТОК")'
.
РІТСТВу;
t
- впровадження JНСТИ1УТУ ПРИЙомн оо
- приорітет національного усин 01 СІМ( І (6 СІМей - 7 дітей);
.
Омення З дітей)'
- ре Ф ормування !HT:PH~THOro з8КJIаду;
t
- повернення ДІтеи з Інтернатних З8кл' б
..
•

власності;

,..

•

адів о лаСНОІ Комунальної

- зниження ріВНів. підліткової злочинності;
- програма запоБІГання дитячій бездогЛJI
.
на період 2006 - 2010 років .
дноcn та безпритульності

ПроблеМl1 і ШЛЯХІІ їХ ВllрішеllllЯ у 2007 році:
- влаштування соціальних сиріт віком до З-х років;
- забезпечен~ житлом та першим робочим місцем випускників

.

Інтернатних заклаДІВ;

- ремонт приміщень ЦСIlP "Любисток".
На .ви~онанНJI З~ОНів .України "Про органи і служби у справах

неПОВНОЛІТНІХ та спеЦІальНІ установи для неповнолітніх" та "Про

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей
сиріт та дітей, позбавлених батьківського пікnyвания" служба у справах
неПОВнолітніх укомплектована спеціалістами. ОЧОJПOЄ службу начальник,

у штаті служби

- заступник начальmпca служби у справах неповнолітніх,

три ГОЛОВНИХ спеціалісти, один - головний спеціаліст-головний бyxraлтeр.
у складі служби у справах неповнолітніх працюють два підвідділи -

підвідділ профілактики та підвідділ захисту прав ДИТИНИ. на підвіддin
захисту прав дитини покладено здійснеJDfJl функцій опіки та піклування.
Структурними підрозділами служби Є цевтр опіки дитини та центр

соціально-психологічної реабілітації дiтe~ "Лю~ис:ок"! до спаду якого
ВXoДJrrь ДИТЯЧИЙ будинок для дітеЙ-СИРІТ та ДІТС:И~ З~СЯ без
батьківського піклування, притулок для неповнотТИJX, кризовии центр
Мате'

.

РllдитиВИ.

ПротJIГOМ

Місь

. .

Б

-

2006 року служба у справах неп~ввOЛJТИlX pOBap~ЬK~l

оо
боту у напр1lМ1<Y СОЦІального захисту Дlтеи,
КОl ради продовжувала ро

основними формами якої були:

8

9

захист житлов

. .

их прав неповвоттв1Х;

. ..

о Й вїд усіх форм насильства в СІМ'! та

попереджеJШJI та захист Д1те

28

поза її межами;

1О систематична профілаК1'ИЧна робота з

"
,
перебувmоть на обліку служб" та іх ба-- Н~ПОВНОЛІТНІМJІ, ЯКІ
'"
"&DК_ПІ,
11 ПОСТІине покращення скоординованоСТІ' д'"
б
'
ІИ служ , ynрaвnlНЬ та
. ..
ВІДДІЛІВ
щодо
проведення
профілактич ..
б'
неповнолітніми;

НОІ

ро ОТИ

з

12 ведення справ опіки і піклування;
13 ведення справ усиновлення.
. Ств~р:ний :а постійно ПОНОВЛюється електронний банк даних дітеіі
-СИРІТ, Д1теи, яКІ з~иwилися без батьківського піклування, дітеіі, що

перебувають на профІЛактичному обліку служби у справах неповнолітніх.
Станом на 01.01.07 року на обліку служби у справах неповнолітніх
перебуваlOТЬ 106 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського
піклування (39 - сироти, 67 - діти, які ЗВЛИПIИJIися без батьківського
піклування), 27 дітей перебувають у ЦСПР "Любисток" (15- у будинку
ДJIJI дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 12 - у
притулку для неповнолітніх).
На профілактичному обліку служби перебувають

52

неповнолітній.

Із них:

1 4

-вжито

примусові

заходи

виховного

характеру

та

заходи

громадського впливу,

2 24 - засуджені із відстрочкою виконання вироку,
3 2 - зловживmоть алкогольними напоJJМИ,
4 7 - займаються броДJIЖНИЦТВОМ та жебрацтвом:
5 15 - неповнолітні, схильні дО CKOЄНННJI ЗJIОЧИВІВ та правоп~рymень.
З цими неповнолітніми та іх батьками прово~ся профшахтична
робота: індивідуальні бесіди, відвідування на дому. Діти залучаються до

..

б

б

уть vaacть У міський заходах.

rypткOBOI ро оти, ер
J ~
еред неповнолітніх в
З метою профілактики правопорушень с.
Р

навчальних

закладах

.
M!~тa,

авлінві

ОСВІТИ

працюють

ади

~. батьками проводиться відповідна

профілактики, на яКИХ з ДІтьми та 1х

Виховна робота.

ила поведіики в школі, без

Неповнолітні, які порушуюТЬ прu:оni та іх батьки запрошуються

вагомих причин пропускають ~~я в oBeдeННJI ївдивідуальної роботи
до служби у справах неповнотТН1Х ДJIJI пр ЗJIОЧИНЇВ.
ень CKOЄННJI
• •
щодо профілактики правоп~руш
,
би у справах неповноmтв1Х та
В результаті спільно! роботи СЛУЖ вих закладів міста двоє
.
.
служб навчaJIЬ
.
навчальний
СОЦ1ально-психолопЧИИХ
тись успіmво заКІНЧИЛИ
. неповнолітніх, JП<Ї не бажaJIИ навча
,
2005-2006 рік.

звернень та повідомле~ з

Відповідно до "ПорJJДJCY розг~ або реальної загрози иого
Приводу жорстокого поводже:з~: від 16.01.2004 N!! 5/34/24/11
В'llИИеННJI",

затвердженого

н
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Пержавного комітету України у справах . ,оо

,... . .
JIfY1PIUIHIX

У..
краІНИ,

справ

Міністерства охорони

СІМ І та мопОД·1 М' .
Міністерства ос'
. • ІНІСТерства

здоров'я
Укр оо
.
Ф
.
аlНИ
вЗВЄМОІН ормування МІЖ кримінanЬНОIО міл' .

BI~! HayкJl УкраїНll,

в МІСТІ працю

.

Є механІЗМ

управлінням освіти, центрanьною районно~ЦI.ЄЮ у справах неповнолітніх.
неповнолітніх, відділом у справах СІ.м'ООI ЛІтакарнею. ~БОIО у справах
МОЛОДІ

перебуваJOТЬ у склаДНlіХ ЖИ"П'Євих ситуаціях П

пр

.

•

,ОО

о СІМ І, ЯКІ

служби у справах неповнолітніх надійшло 11 ~веррнотяroм 2006 року до
. ..

~

ень щодо жорстокого

ставлення до Д1теи. Всього на обліку служби перебуваю
ЯКИХ ВИХОВУJOТЬСЯ

Служба

6
...
ть таких CIMell. в
. .. 9·
12 Дlтеи,
13 них зазнали насильства в сім'ї.

у

справах

неповнолітніх

здійснює

контроль

проживанням, вихованням та навчаИНJIМ цих дітей Їм надmоться

•

•

..оо

за
п
.
равОВI,

ПС~ОЛОГI.ЧНl конс~льтаЦl1. Прот~гом 2006 року ініційовано ПРИТJlJ1lенЮІ
до ВІДПОВІДалЬНОСТІ 31 батькІ, ЯКІ не виконують своїх виховних функцій.
Станом на 01.01.01 на обліку служби у справах неповнолітніх
перебувають 36 неблагополучних сімей, в яких виховуються SS дітей.
Систематично
здійсюоється
перевірка
умов
yrpимання
неповнолітніх у неблагополучних сім'ях. Протягом 2006 р. служБОIО у
справах неповнолітніх обстежено 12 функціонально неспроможних сімей.
та сімей, діти яких перебувають на обліку служби у справах
неповнолітніх. 8
сімей, які перебувають у кризовій ситуації та
потребують соціального супроводу. направлені у Спеціалізовану

соціальну службу підтримки сім 'і центру соціальних служб Д1IJl молоді
відділу у справах сім'ї та молоді.
. .
Щомісячно проводилися рейди з метою виявлеННJI неПОВНОЛІТНІХ,

схильних до бродяжництвІ, жебракування. Протягом 2006 року проведен~
БS рейдів, виявлено 224 неповнолітніх, із них 14 - вживали алкогольНІ

напої, 6 - токсичні речовини, 1О - сХИЛЬНИХ д~ бро~а. та
жебракуввнни 1S - діти з інших регіонів. З ус1М8 неповноm~
, .
б
8 неповн o:JIiтнix вперше DоставпеНl
на
проведена профшактична ро отв,
. .
облік с

би 19 _ влаштовані В притулок ДJIJI неповноmтн1Х центру
луж ,
... "Люб сток"
соціально-психологічної реабіліТац11
и б . справах неповнолітніх
у травні та листопаді 2006 року CJI)'Ж ОЮ ~I роботи В навчальних
виховно
було проведено фРОНТ8ЛЬ1І!. пере~ірки оінформовано
управлїип освіти
закладах містІ, про виявлеНІ недотки пр актичні рекомендації щодо
Броварської міської РадИ, надано пр .ста
оо

б ти в школах МІ

ПОkpащенни стану вихоВНОl ро О
• • •

•

•

. . протягом звітного перІОдУ
Службою у справах иепо~нотТН1ХСТ1. 31 батьків за ст.. 184 КУпАП
•

OB1ДaJlЬ HO

llІ1Цїйоваио nPИТJlГВеввя до ВІдп.

На батьків які не виконують батьК1ВСЬJQDC

IlaВчанна ~BOix дітей.
З

метою

бРОдюКНицтву,

попередженв.и
.

пр

. .. wnrcraJIИсь

иеповнотТВ1 ЗQl6J

оБОВ·'.изкїв щодо вихов8НJUI та

авОІІорушевь
до

та

зап~б~

Y"Un'М(OBOЇ роботи У П1дJDТІСОВl

&

J r·--

-
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I\ЛУбlf за місцем проживання спорти.
.
'
внІ секЦІї
. . ф.
у МІСТІ
УИКЦlOнує 4 закладlf ново .

•I~I. СО·"
. .
го типу а
.
. лшника, спеЦІаЛІзована
ШКола NoS з
'
саме:
пмназія
іноземних
мов,
навчanьно-виховн" ПОГnИблеНIВS вивченНJlМ
зaranьноосвітня ШКОЛа ](0 7 з п ИИ КОмплекс, спеціалізована
.
огли леним Вlmче
.
ГYMaHI~pHOГO та природничого профілів.
РІЗНИМИ формами позашкільної

б

ІПІЯМ предмenв

.

складає більше 50% від загальної кО.СВlТИ ~ХОІШ~НО SЗS2 дітей, що
.

.

1ЛЬКОСn

навчальних заклаДІВ МІста. Організована роб

УЧНІВ

12

загально

. .

ОСВІТНІХ

гуртків, 19 спортивних сеК~ій, клубів за інте;:~~ОРЧИХ об'єднань, 106
Працюють спортивНІ секції в ДИТЯЧО-ІоН

N! 1 2
Д]ОСШ б··
ацьких СПОpтllВНIDС Школах
"у!' ..' ~~
о лаСНОІ. ради СПортивного товариства профспілок
краІна ,вищого училища фІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.

~ Об'сднанні
підліткових клубів за місцем проживанНJI
ФУНКЦIOН~О~~ 7 СП.О~ТИВНИ~ секцій, в JIICИX займаються 176 дітей, серед
~..25 ДІтеи ІнвалІДІВ, 47 - ІЗ неблагополучних сімей, 71- із багатодітних
СІМеи.

Проводилася робота по залученню до занять в клубах дітей з
девіантною поведінкою. Протягом звітного періоду гуртки відвідували 48
дітей.

В

травні

виконання

та листопаді 2006 року проведено перевірку стану

законодавства

України

про

працю

неповнолітніх

на

підприємствах, організаціях міста незалежно від форм власності.. За
результатами травневої перевірки порушень законодавства не BWlВJleHO,

перевірки у листопаді - виявлено порушеВВJI КЗпП на автосервісвій філії
"Бровари - АВТО". Неповнолітній прИЙВJ1ТИЙ на роботу по трудовій

угоді, трудова книжка не оформлена. Директору філії Маруничу В.В.

державним інспектором праці виданий припис та службою у справах
неповнолітніх направлений лист про ycyнe~ поруше~ зако.нодавства

про працю неповнолітніх. ПорушеВВJI усунеНІ у дводеввии терМІН.
Протягом звітного періоду службою працевлаштовано

.

неповнолітніх.

Б

двоє

.

.
У реформуванні системи оП1КИ та пtкnyВання вад
·
ровари є ЛІдером. .
закладів для дітей-сиріт та дітей,
ДІТЬМИ та рефОР~8ВВ1 urre~натних
ом на 01.01.07 72 дітей

позбавлених батьКІВСЬКОГО шкпувВННJI. Стан
ть в сім'ях опікунів
перебувають під опікою та пікпув~ та про~аюJIКИX виховуються 7

та

·

.

.

П1JCЛyвальниюв; створено

6

прИИОМНИХ С1Меи, в

СОС "Дитяче містечко"; під

ДІтей, 6 дітей перед8В1 на вихов~й ~ yrpимуютьс. та виховуються
державною опікою перебувають IS Дlте ,
У ЦСПР "Любисток".

. ,..
прИЙUJlТO під опіку 18 дітей,
З початку 2006 РОКУ У C~ 1 ГРоОМ;омві сім'ї - 2. Тобто процеси
УСИНовлено подружжям - З, прийНJIТ У
ЗІ

YCIfHoвneHНJI та опіки і пікnyванНJI д

nPaК1'liцi сімейного вnаштуванНJI дітеи"осип IIC1'J!BHO ВIIКОРJIСТОВYlОТЬСЯ В
МІста
В м.Бровари розпочався Процеснашого
еі
:оо...
батьківського піклуванНJI, з інтернати р нтeIp~11 Д~еи. позбaвnеНl1Х
цёнтр соціально-психологічної реабш·l·тацИХ .~~~БIВ КIІ1ВСЬКОЇ області у
11

оІиО иеток"

цього року одну дитину переведено із Бучансь оо

..

'І

•• ак у вереСНІ
КОІ ШКОЛИ-Інтернату
Протягом 2006 року ПРИЙОМНИМ сім'ям б ло
. .
грошове забезпечення на суму 16701 96
у. призначено І ВИІШачено
4S387,89rpH.
' та СОЦІальну допомогу на суму
Станом на
д~ною

"

01.0 1.07р. виплати за принцип
89 ...
.
ом

ОТРИМали

1&

•

rpОШI ходять за

ДlтеИ-СИРIТ та дітей, позбавлених батьківськог

ПlIcnування на суму 282448,31 коп.

о

СлужбаМII, управліннями та відділаl\lИ Броварської I\lіської радll
~адаIОТЬСЯ беЗ~ОШТОВllі ко~сультаТIIВllі ПОСЛУПІ з IОРIIДIIЧIIIIХ,
СОЦlально-педаГОГIЧНIIХ та СОЦlаЛЬНО-ПСllхологіЧIIDХ ПlпаllЬ батькаl\l

.

ЯКІ заЛllШllЛИ ДІІТІІНУ у ПОЛОГОВОl\ty будинку, та ТІІІ\І, щО звеРIІУЛlIСЯ

'

ДО служби з питань участі у Вllховаlші Дllnlllll.
Службою проводиться робота щодо ведопущенНJI незаконного
•

v

•

,

•

•

ВJДЧyЖенНJI манна та житла СІМ ЯМИ, В JПCИX виховуються неПОВНОЛІТНІ

діти. Справи по відчуженню житла розглядаються опікунською радою та
затверджуються рішенням виконкому Броварської міської ради. ПРОТЯГОМ

2006

року наданий дозвіл на відчужеННJI житла з ypaxyвaННJIМ інтересів

малолітніх та неповнолітніх дітей 136 громадянам міста.
При розгляді справ захисту житлових та майнових прав ~те.Й у суді
обов'язково присутній представник служби у справах неповноmтнlХ.

Порушень житлових та майнових прав дітей протягом 2006 року не

зафіксовано.
.
Службою у справах неповнолітніх вивчев~ СИТУаЦІЮ. щодо житлових

проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьКІВСЬКОГО mклyвllНВJl.

•

13 дітей які перебувають під опікою (піхлув~), 2 вихованцІВ
,
. . . . . .. JIКI зammпшися без
диТячого будинку для ДІтеи-СИРІТ та Дlтеи,
...
..._
б.
.
центру соціanьно-ПСИХОЛОПЧВОІ реаБШТ8ЦІ1
атьювськоro ПІклуванвя,
.. МІІИХ сім'ях, не мають
"Любисток" 5 дітей що виховуються в прино

ЖИтла. ці ді~И переб~ають під контролем підвідділу захисту прав дитини
СЛУЖби у справах неповнолітніх. . іх розроблено методичні матеріали
Службою у справах неповноттв eНВJI прав дітей, відповідальності

щодо .оперативного pearyв~НJI на по~ СЬКИХ орraнiзацій за вихов8IПIJI
батьКІВ, органів державН01 влади, rp ад
дітей.
.
о 980
ПРОТJIГом 2006 р. роз~овсю~:

таких матеріалів серед

батьків, опікунів (ПЇКJIYВanьНИJC1В) та ДІ ~нi 8 дітей,. JПCЇ перебувають на
у липні 2006 року були оздоровл
32

профіЛактичному обліку СJJyА<би у справах не

••
оборонно-спортивному таборі "Січ", І О ітеіі ?OBHO~lТНIX, у обласному

сі)lей У дот "Славутич" Запорізько: о~лlЗ СОЦlanь.но:нез8ХІ!щеНlfX

незВXJfщенюс

категорій

сімей

в

•., ЗО Дlтеи СОЦlanьно-

"10вinейний" Баришівського району.

ДИТячому ~здоровчому таборі

3 І 7 квітня по 17 тpaBНJI 2006 року в м·lcn• Б
місячник милосердя, присвячений СВlIТIlVDанню B ро~аРIJ хDpоведений
..
......J
ocкpeclННJI
ристова та
Дня ПереМОЛі, якии проводився під девізом "Поспішаn'"
б
б"
..
еро ИnfДО ро •
На виконання РОЗПорядж~ння міського голови від 19.05.06 он! 88
1&
U

Про затвердження плану захОДІВ ЩОДО відзначенНJI в міСТІ· Б
Ппn
. .." 3 І 05 06
ровари МПА
захисту ДІтеи
. . - о 1.06.06 в м.Бровари відбулося міське свято

присвячене Дню ~ахисту дітей. В ході реалізації програми свята:
'
о 1.06.06 ВІДбулася зустріч вихованців ЦСІ1Р "Любисток" з міським

-

головою, який привітав дітей із святом та вручив ім подарунки;
- гапа-концерт "Веселий ярмарок ДИТЯЧИХ талантів", театралізована
вистава "Муха-цокотуха на сучасний лад". Концерт та вистава
проводиnися педагогами Об'єднанНJI підліткових клубів за місцем
проживання 3 І .05.06 У МКЦ "Прометей", в яких було залучено біля 140
дітей;

- виставка творчих робіт вихованців гуртків Об'єднання підліткових
клубів за місцем проживання, яка відбулася 01.06.06 на танцмайданчику
ПКіВ "Перемога", охоплено 150 дітей.
- конкурс малюнків на асфальті &СЯ, родин&, моє місто", в JП(О~
брали участь І 20 дітей, переможці конкурсу отримали призи, кожиии
учасник - подарунки;.
. ..
700 благодійний обід ДЛJI дітей СОЦІально незахищених катеГОР.ІИ~ ..~o
відбувся в кафе ТОВ "Релакс':,.. в .як~му брали участь 1О Дlтеи 13
соціально незахищених категорш СІМеи;
...
70 І . .
дітей які з соціальних причин перебувають в дитячlИ
BIДBIДYB8.ННJI
,
ання та засоби
лікарні. Четверо дітей отримали дитяче харчун
гігієни.

702 шаховий турнір;
ста ти".
703 спортивно-розважальні ес~фети 'Весели Р •
704 змагання з настіпьнОГО тeHl~Y· . ом фізкультури та спорту брали
&

У заходах, JПd проводилися BIДД1JI

участь біля 200 дітей.

..

ВJlТКОВИЙ концерт за учаспо

Управлінням освіти проведенииб ~ участь 150 дітей.
Вихованців БДЮТ та ЦПФВ, в ~O~J'IIP "Любисток" брали учас:ь

!

01.06.06 року 20 вихованцІВ ій" присвиченому дню захисту Д1теи,
обласному святі "Країна дитJIЧИX мр,
неповнолітніх Київської

організовувала служба У . справахмузичвУ виставу "Карнавал
Облдержадміністрації. Діти перегJIJIИYJIИ та відвідали ресторан "Мак

JlXe

казок в Україні", отримали подарунки

зз

дональдз

".

1ООО дітей отримали безкоштовно мо

•

розиво ВІД Броварської міської

радІ!.

Спонсорами надано допомоry

ДІfТЯЧИX майданчиків міста Бровари.

у сумі 3000 rpH. Д1UI фарбуваНIIJI

Заходи, які проводились до дlIJI захисту . .. б
ОО' Ф
оо..
ДІтеи упи
засобах маСОВОІ ІН 0pMaцlJ МІста. Проведений телерепортаж
теле б аченmо,

.

З

'.
•
.
по МІсцевому
надруковано cTamo у МІськрайонній газcn' .'Н
"
..
.
.
ове ЖИТТя .

ВllСВІтлеНІ у

а ЗВІТНИИ пеРІОД СП1льна робота служби і КМСН була спрямована
на поп~редження :а ~озкр~ття оозлочині.в серед неповнолітніх, соціальний
СУПРОВІд неПОВНОЛІТНІХ, яКІ СКОІЛИ ЧИ П1дозрюються У скоєнні злочинів

За 2006 рік

28 дітьми скоєно 22 злочини.

.

Основними причинами скоєння злочинів неповноліТНИМl1 є халатне
відношення батьків до виконання своїх обов'язків, вживання алкогольних
напоїв, низький культурний та духовний рівень сімей, де виховуються
неповнолітні, недостатня правова освітІ, небажання молоді займатися
суспільно-корисною працею, скрутний матеріальний стан сімей.

Служба у справах неповнолітніх м. Бровари KoperyE свою діяльність
і спрямовує ії згіДНО новітніх змін у законодавчій базі країни та
орієнтується на практичні потреби кожної ДИТИНИ, яка знаходиться в полі
зору служби.

3

нагоди святкування Дня Святого Миколая

151

дитина -сирота та

дитинІ, позбавлена батьківського піклування були запрошені на свято
Миколая у будинок мистецтв. Всі діти отримали подарунки.

.

19.12.06 міський голова привітав дітей ЦСПР "Любисток" ~I святом
Святого Миколая, у центрі відбувся K~нц~pT. Вихов8НЦ1 ЦСІ1Р

"Любисток" отримали від міського голови ЦІННІ подарунки на загальну
суму

7000,00 грн.
27 грудня 2006 року проведена акція милосер~ дО H~B~ роху для
'..
.
.
бавлення ВОЛІ. 6 ДІтеи отримали
Дlтеи ЯКІ перебувають у МІСЦЯХ поз
новорічні подарунки.

3

Д1'тей святкуванню дня

. проводилиСЬ до дня захисту
•.
'-'
аходи. яю
. ' засобах масової ІНформaцn юста.

CBJ1ТOГO Миколая були ВИСВІтлеНІ. У

Проведений телерепортаж по М1cцeBO~

телебаченню. надруковано

статrю у міськрайовній газеті ''Нов~.житrяМmicтpiв Украіни від 11.05.06
На ВИІСонанвя постанОВИ Ка IH~ ограмв подолаивя дитячої

Н! 623 "Пр'О затвердження ~еРЖ~~~~2:0 роки" рimенвям B~OНКOМY
безпритульності і безДОГЛЯДНО~1 H~i О 06 N! 468 схвалено. РlшеВНJIМ

Броварської міської p~ ВІД; 06 Ха 199-14-05 затверджено програму

Броварської міської ради ВІД 28.1 ..• б дoГJIJlдllOCТЇ ва 2006-2010 роки.
ЗВПобігания дитячій беЗПрИТУЛЬВОСТ11n~бачено 76.1 тис. грн.
n_
грами пере""
."'ny ва JПCИX
j.~ 2007 рік КОШТОРИСОМ про
справах неповвоЛ1 . . ~
ПРоведено' 4 координаційні радИ у
34

у...
роЗГJIЯдaJIliСJl питання про хід Виконанц Указv През
N.a 1086 "Л
~
Ilдента IСрI1НИ ВІД 11
OS
nlІ~ 20 ~oкy ро першочергові заходи ЩОДО З8ХІ1 n ав
дітеlf", COЦIВJIЬHOГO захисту неповнолітніv Jlкі за,".
сту рб
•
.
. ...
..,
...&пПІНЛIIСJl ез
батьКІВСЬКОГО П1~аННJI, ДІтеи, JlКI ПРОЖИвають :у СКJIадних матеріалЬНl1Х
умовах, захисту ІХ ~paB T~ законних інтересів, ПРОФШВК1'lAііої роботи
навчanьНlіХ
закладl~ МІста з неповнолітніми, СXlШЬНИМII до
правопорушень та JlК! переБУВl10ТЬ на внутрішкinЬНОМУ обліК)', роБОТlI

позашкільних ~акладlВ :управління освіти, BiMin:y':y справах сім'ї та

молоді, позашКІЛЬНИХ спортивних закладів по залученню неповнолітніх,

СХJfЛЬНИХ до правопор:ушень, до занять :у rypтки та спортивні секції :у

вїльний від навчанНJI час, про стан оздоровnеННJI дітей соціально
Не3ВXJfщених категорій сімей, дітей, Jlкі перебувають на обліК)' сен, про

стан виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації від

18.10.05 N!! 689 "Про заходи щодо реалізації в Київській області проекту
EUROPEAID/1191126/C/SVfUA "Розвиток інтеrpованих соціальних служб
для вразЛИВИХ сімей з дітьми, проаналізовано проведення рейдів "УРОК",
'СКанік:ули", "Літо-2006", заслухано про стан злочинності у 2006 році., п~о
проведення роботи щодо профілактики вживання ~огольних напОIВ:
тюпонових виробів та інших негативних явищ у МОЛОДІжному сереДОВИЩІ

в навчальних закладах міста.

2.5. КУЛЬ ТУРА
Кількість рішень виконкому - 2
ах естетичного виховання дітей

1 Про розмір плати за навчання в ПІІСол
а в дитячій музичній
2 Про безоплатне навчання по класу бандур
пп<олі

.

.

... Б роварс ької міської раДl1 - 3

Кількість РІшень сеСІ)

. .

.
повнень до ПоложеИНJI про В1ДДШ
2 Про затвердження з~~н ;а до.. ади затвердженого ріmеиням
культури Бров.аРСЬ~ОI МlСЬ~Оіз 01.'ОЗр. N!16З-І0-24 .., ..
Броварської МlСЬКОI ради ВІД . .
тури БроваРСЬКОI МІСЬКОІ
З

·в закладІВ куль

Про затвердження штаТІ

ради на 2006 рік
. . т r Шевченка У місті Бровари
4 Про надання cICВepr та ~0Щ11М. • •
статус:у пам'JIТJ(И і ІсТОРІІ

4
енЬ ~liCЬKOГO ГОЛОВІІ -

Riлькість проектів розпорядж

.. 'чниці перемоги У Великій
. . Б овари 61-1 РІ
5 Про відзначення в МІСТІ Р
. Утtnаіви
·
-~:~
шві
..
.чниці
НезалежнОСТІ
·'r
В lТЧИЗюuuп В
. ' Бровари 15-1 РІ
6 Про відзначення в МІСТІ
ЗS

7 Про підготовку до СВЯТJCyванИJI дИJI міста 23 24
.
- вересня 2006 року
8 Nро шдroтовку
до проведенНJI Новорічних •
Святого Миколая
• РІЗДВRНИХ сват та дня
OCIIOBIIЇ покаЗIШІС11 діяльrrості у 2006 році

9 Покращення матеріально-техніЧНОj бази
1О Придбання к~мnnе~ звукової апаратури ДJIJI МКЦ "Прометей"
11 РеконструкЦІЯ aXТOBOJ зали дитячоj школи мистецтв
12 Придбання комплекту звукової апаратури ДJIJI дитячої IПJ(оnи
мистецтв

13 Завершення повної реконструкції міського краєзнавчого музею
14 Облаштування оглядових залів музею сучасними вітринами
15 Облаштування приміщень міського краєзнавчого музеlО пожежною
та охоронною сигналізаціями

16 Реконструкція приміщень?vП<Ц "Прометей" (облаштуванНJl фойє
МКЦ гардеробом, реконструкція стелі фойє МКЦ з обпаштуванИJlМ
світиnьниками )
17 Прийнятrя у комунальну власність міста бібліотеки для дороCJIИХ та
дитячої бібліотеки

Основні завдання на 2007 рік

18 Розробка концепції розвитку культури. на період до 2012 року

19 Започаткування нових творчих проеКТІВ:

20 конкурс класичного мистецтва '-КЛасична нота"
21 фестиваль поетичної творчості "КрИП1ТВJIеве перо"
22 фестиваль хорового мистецтва "~півоч~ поле"

23 конкурс естрадної пісні "30РJIНИИ крок'.

.
ТVnHO мистецьКИХ захОДІВ
24 Комп'ютеризацlJl
КУЛЬ" J r .
ШXЇJI естетичного виховВJПUI
25 Придбання музичних інструмеНТІВ ДJIJI
закладів культури
міського культурноro центру
26 Придбання концертного роJJJПO ДJ1Jl
"11рометеи.. "
..
айові ТоргмВПІУ
27 Відкриття філії музИЧНОІ ~оли В Р иміщеННJl першоro .по~ерху В оо
28 ВирimеННJI питання про ВИД1Ле~ прJIИIПНЬої старої буД1JШ1 першо!
новозбудованому бу~ H~ МІСТІ ко філії дитячої музичної ШКОЛИ В
музичної школи по вуЛИЦІ Кірова ДJ1Jl

районі Розвилки
.
дитячої шкоЛИ мистецтв
оо
29 Повна реконструкція ПРИМ1~ метей" з облamтyвaввям пожеЖНО1 а
ЗО Реконструкція cx~дiв.~ . p~нь зaxnвдУ

охоронної сигиamзацш ПР~

З 1 Проведения благодійНОЇ aJЩ11 PJUl

& "

жителів міста Бровари 'ІІодаруи

lCВИry ДJIJI бібліотеки"
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Jjlоджет ШІ галузь КУЛЬТУРІІ

2007 РОК в·
У місті діє п'ять закладів 1n11I~ь~ ~агалыогоo бlо,цжету - 3,06 %
".1'-.1 ,..И, диТяча U1Мичн

"iS.l",

шкоnа МJiCTeЦTB, краєзнавчий музей, міський

цеmp, В закладах культури міста

а ~ола, ЮfТJIЧа

працю кпу J MICЬКlI~ КУльtypНІІЙ

rypТICli та студії з різних жанрів: вокалЬні -: :aTOp~ь~ Об'єднан~J
lО

естетичНОГО виховання дітей.

р rpафlЧНІ, театралЬНІ,
у закладах КУльтури СТВОРІОЮТЬСя необхіДНІ' ум
,
" .
ови ПО ВІДродженню

,

І

розвитку

.
коnективи.
1&

Дом

"

(у

сучасного

з

ВСІХ

жаНРІВ

'

самОДІJIЛЬНої YVnO~ ..
. . . . . 1~ _ПDОІ

u

разковии теаТР-СТУДІЯ "Едельвейс" Ф

2005

.

,

ТВОРЧОСТІ,

,ольxnор

..

ний

роЦІ цеи. колектив
здобув звання "Наропний")
б
~
,

танцю,

СТУДІЯ

2005

.

ального

..

танцю

Існують

ансамбль

хореографічний

'

колектив

колектив

Черевички
у
роЦІ цеи колектив здобув зваННJI "Народний") та
~оле~іВ" народного . Taн~o "Барвінок", ансамбль сучасного тaнЦJo

1&

"(

Альmр, хорео~афl~НИИ К,?лектив "Веселинки", сучасний оркестр,

ансамбль

ДОМРИСТІВ

Акорд, хор молодших xnасів,

літературне

об'єднання "Криниця".

За період

2006

року було проведено

327

різноманітних заходів:

концерти, молодіжні вечори, виставки образотворчого мистецтвІ,
виконавці та художні колективи брали участь у Міжнародних, обласних,
місьJCИX

конкурсах

розважальні

та

були

перемоЖЦJIМИ,

вечори-зустрічі,

лекції,

програми Д1IJI дітей, звітні концерти зaxnадів культури,

проведення екскурсій В музеї, театралізовані свпа.
Працівниками краєзнавчого музею постійно проводиться робота по
вивченню історії культури та традицій народу на території Броварщиви,

Київщини та прилеглих територій Украіни. Ведеться роБОD:~О збир~
наукового матеріалу з питань вивчеННJI приро~, археОЛОПІ,. етво~афu,
Поповшоється

бібліотечний

фонд

музею

напрямку.

ЛІтературою

..

.

В місті проводяться: огмд художньО1 caмoД1JlJIЬHO

В1ДПОВ1ДВого

сті "ВесНJIНИЙ
,

' ДЗВІНочки"
зорепад" фестиваль вихованців дитячих садоЧКІВ
РІ НІ
"
.
'
. . "П елюmxa - 2006" МІське
МІський конкурс для старшокласНИКІВ МІста
оп
. І"';:
.

•

"

СВИТ0 "Творча особисТІСТЬ,

•

"С 'б

.. KOuтnmC юних талaнnв

МlСЬКИИ

~'.1 r

ку

вернісаж" у

,

u

.І..uсе!ПІИИ

вовИХ конкурсІВ BOX8JlЬHO-

, ковкурс
. 2004 році започатковано. виз"конкурс перукарІВ,
хореографічний конкурс "~P~K дО ЗlРО~ 'а 2005 році _ конкурс "Міні
КОЦЦИтерів, конкурс краси 'Міс Бровари,

У

міс Бровари-2005" ,
. . б рся' дитJIЧЇ новорічні ранки,
у закладах ку:пьтури • МІСта ' вІД
У
:ВА: .....ava", День захисника
." cВJlТO J.V.l.aWUU6
Т~матичні концерти "Різ~ З>:СТРІЧ1 Березви, лїтературво-мистецьхий
ВІТЧИЗНИ, Міжнародний Ж1ИоЧИИ День,
евь працівників культури та

8

вечір "З moбов'ю і шаною до КОбзаІД" Д Перемоги, День пам'яті

аматорів народного мистеЦТВІ,
~ньвиха, День будівельника, День
тr,Шевчеика, День меДИЧВ~ГО прaцu;, праціввиків комунального та
Незалежності України, професійНе cВJIТ

37

робyrового господарства, Міжнародни" Д
.
..
и ень З8ХІІСТУ

концерт ДJIJI ІнвалІДІВ за зором творчи"
•
Д.
'11
ЮІУбІВ,
ень МІСТІ, святкування 61-.

.

ЗВІТ

. "

Дlте." б:nаroдіfiНІІЙ
об'&"1rU
•.
'"'#о4··8НlІХ ПІДJIІТКОВІІХ

8ПІlіСТСЬКИХ загарбників, розважалЬНІ. РІЧЧЯ ВИзво:nенюr
Ф"Творча
.
вечори Д:JIJI мп·
особисТІСТЬ" КВК
Ф
О".ОДІ,
,

,

естиваль "BecНRН

конкурс для старшокласників міста "Поп
•

"

до ЗІРОК,

.

стОшка концерт, Присвячений Дню п .
б·

...

РОЦІ

•
МІське СВІт0
..
,
ии зорепад', MiCЬКlI"
2006"! KOHVVn
"К
.OJ І"С
рок

ОРlднених МІСТ

КУJlЬТУРИ МІста уло оргаНІзовано та проведен

У 2006

УкраїНІІ від

В ЗВКJJ

..
•
о ЗВlml концеpnІ

ВІДДІЛОМ КУЛьтури було

реконструкції приміщень закладів КУльтури:

виконано

адах

.
проrpвш по

1 повна реконструкція
міського краєзнавчого муз
б
.
ею з о лаштуванНЯМ
ОГЛЯДОВИХ залІВ сучасними вітринами та облаmтyваUU8

..

.

...

оо

•

uпппМ пожеЖНОI І

охороннО! сигналIЗ8Цl1;

2 реконструкція

актової зали дитячої школи мистецтв з
облаштуванням м'якими кріслами ДJIJI глядацької зали та повним
убранством сцени, а також придбано повний комплект звукової
апаратури,

що

значно

покраПU!Ло

проведенНІ

культурно

мистецьких заходів у місті;

З

реконструкція фойє МКЦ "Прометей" з облаштув8ННRМ гардеробу,
стелі із заміною світильників.
Згідно плану роботи відділу культури на 2007 рік розроблено та
затверджено заступником міського голови шестопал л.п. та сесією
Броварської міської ради культосвітні проекти в галузі класичного
мистецтва та поетичної творчості - конкурс класичної музики "Класична

нота" та фестиваль поетичної творчості "Кришталеве перо".

Переможці конкурсу класичної музики "Класична нота" будуть

удостоєні виступами зі звітним концертом У Національній оо Філармоні!
Украіни в травні місяці. Переможці фестивалю поетичнОI творчо~
будуТЬ мати змогу надрукувати власні вірші у поетичному альманаСІ

"Кришталеве перо".

на сьогоднішній день відділом культури РОЗРОБЛJI~СЯ пфол~же~

про конкурс сучасного танцю "Танці із зірками", з~ учаc:n про eCIO~~IВ
та політичних лідерів депутатів, бізнесменів, керІВНИКІВ РІЗНИХ РІВНІВ,

Видатних особистостеЙ міста Бровари. Конукрс буде приурочено до
.
8 ОБ езня РозроБЛJIЄТЬСЯ також положенНJI
Міжвародного ЖІНочого
дня ер...
"JU(ИЙ буде провоДlПИCJI в
про Кошсурс естрадної пісні "ЗорJlНИИ кp~K ,
).
. 'друга недJЛJI BepeCНJI .
npеддень СВПКУВ8ННJI Дня МІста \і
М 2006 року відділом

Велику роботу було прове~ено ПР:С: виконавчим комітетом

КУльтури спільно з Броварською М1СБЬ~БОІ?отеРки ,,~a дітей та юнацтва, та
. .. yvnьтури І т,..,..
. створевию при BiДД1JI1 6_./'
• ька рада прИЙJWlа рШlенНJI про

По

БІБліотеки ДJIJI дороСЛИХ. Броварська М1~ власність міста бібліотек, JПd
RВДаивя згоди на прИЙВJlТfJl в KO~anьcтpaцiї _ це бібліотека ДЛJI дорослих

3HaxOДJIТЬCJI на балансі рВЙдерЖ8ДМШІ

З8

по бульвару Незалежності та бібпіотеlСІІ ДJIJI дітей
Бухгапте і
..
та lонацтва по
М Лагунової
вул..
.:
р оо ВІДДrлy КУЛЬТУРJІ розроблено KOWТOpJIC
УТРIПdаННJI БІБЛІотек на 2007 рік і npJ! затвердженні бlОДЖery було
BpaxOB~O .300 тис. гривень на ~аний напрямок.
BIДДI~OM . ку~ьтури СПІЛЬНО З фондом комунanьноro майна
БроваРСЬКОI ~1~ЬKOl ради у. лК?то~ місяці згідно плану роботи буде
створена КОМІСНІ по .пе~едаЧl БІБЛІотечних фондів 3 балансу раііонноro
відділу культури на ВІДДІЛ культури Броварської міської ради

В планах відділу культруи - забезпечення новостворених бібліотек

КОМП"lОтерноlO технікоlO, новими бібліотечними фондами, створення
іноваційних проектів популяризації украінської книги, (конкурси,

семінари, брейн-ринги серед, яких благодійна акція ДJIJI ЖllТелів міста
БроваРl-l "Подаруй книгу для бібліотеки").

Розробка концепції розвитку культури на період до 2012 року.
На 2007 рік відділом культури розроблено проrpами по покращеННIО
матеріально-технічної бази мережі.

3 Придбання музичних інструментів ДЛJI дитячої ~оли ~истецтв ~
дитячої музичної школи. (на суму 1SO тис. rpH., зпдно РІшення сесн
4

Броварської міської ради).
Придбання концертного роJJЛlO для міського культурного центру

"Прометей"
.
S Комп'ютеризація культурно-мистецьких закладІВ
6 Повна реконструкція приміщень дитячої шко~и r:m cтeцтa••(на суму
600 тис.грн. роботи будуть проводитись ВJДДшом каПJтaJlЬНОГО

будівництва):

7 РеконструкцІЯ oкpe~oгo пр

вміщення розміщеного на території

дитячого будинку ЗМІШаного типу

філію дитячої музичної шко:.

8

.

.

РеконструкцІЯ СХОДІВ

"Любисток" (рlЙОН Торгмam) під

.." та облаштування пожежнОІО

мкц І J.J.рометеи

сигналізацією приміщень зВК:"аду. приміщення першого поверху в

9 Вирішення питання про видше~ ow•.nnn..oї старої будівлі першої
иТn1 на МІСТІ к J&P~·"
оо
..
новозбудованому будИ......1. •
філії ДИТЯЧО1 музично! ШКОNИ
музичної школи ПО вуЛИЦІ Кірова ДЛJI
в районі Розвилки.

10

2.6. ФІ
•••

зИЧНА КУЛЬТУРА

І СПОРТ

· 5
оі аД11 за 200 6 РІК"

ПРІІЙНЯТО рішень сеСI! МIСЬК р.
2006 рік" 2
ОГО KOJ\IITe1'Y ЗD
ПРІІЙНЯТО рішень внкооввч
2006 рік .. 6
•СЬКОГО голово ЗD
ПРІІЙНЯТО розпоряджень МІ

39

РозроблеllО 3 програМII" Міс..

"

ВllховаllllП - здоров'в Ilaцii~' пркоа ЦІЛЬова ПРограl\lа "фычllеe
,

"РО3ВIIТОК футболу В місті БроваРІІ"

rpal\la

"Треll

ер

" •
І

П

porpal\la

На 2007 рік розроблена та подаІІа ІІа

-

Програl\lD РОЗВІІТКУ ФіЗllЧllОЇ КУЛЬТУРІІ і :хвалеllll В ~a ~аТDерджеllllR
2007 _ 2011 РОКІІ

порту в I\IIС'І1 БроваРl1 ІІа

Основні надбаlfllЯ у 2006 році:

1 здобугки
світу Європи та міжнародних змаганНJ[X.•
. на чемпіонатах
.

2 дp~ МІсце за ПІДсумками комплексних молодіжних ігор Київщини;
З БУДІВНИЦТВО 3-0Х спортивних майданчиків'

. .
'
4 реконструкЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО - оздоровчого комплексу "Ппавanьний
басейн "Купава".

ОСІІОВІІі проблеМl1
Рівень розвитку фізичного виховання культури і спорту не відповідає
сучасним вимогам:

- mппе 10,1 %

населення залучені до занять фізичної культури і спорту

(у державі показник - кількість учнів

13%, В області - 8,7%);
віднесено за станом здоров'Я до спеціапьиих

медичних груп складає 665 - 5,8% ( в області - 5,5%);
- mппе 17,7% учнів займаються в ДИТЯЧО-ІОНацькіх СПОРПІВНИХ
DПCолах;

- вкрай низьким є показник витрат бlОДЖету на фізичну культуру і
спорт з розрахунку на одного жителя - 1 гривня 05 копійок (Славутич 9,56, Бористпіль - 6,37, Біла Церква - 8,95).

Фізична культура і спорт відіграє вenиху роль в м. Брова~и. Місто ~

населенням до 1ОО ТИСЯЧ чоловік має потужну спортивну базу І кадровим
колектив.
ДІОСЩ вище учипище
Продовжують результативно працювати 'ІРИ
.-

фізичної КУЛЬтурИ, ~ола оо. вищої спортивно~:::~о~s; ;:=~

атлетики Н!! 2, спорТИВНІ сеКЦl1 та гурТКИ ~ яких

та дівчат міста. розвиваються 18 ВИДІВ спорту

більшість з яких

ОJIЇмпiйські.

. 15 з вих мають почесне звания
- викладаЧІВ,
"Заслужений тренер УкраїНИ".
. ' спортивно - масових заходів В
. ~ КОЖНИМ роком збільШУЄТЬ~Я КiJIЬЮ~ турнір з вільної бор~тьби
~1CТ1. Традиційними CT~ ~ароди
"нсьКИМ борцнм, турВ1ри з
Працюють 108 тренерів

Дружба" присвячений пам ЯТІ ВlfДаТИJDl::'в, з боксу на призи с.

~б.оny пвм'иті О. БагатUcова ;; : ; . Вперше В 2006 році про~едево

ДзlНЗІРУХа, плавання ва призи~' . с 'жнародииА фестиваль таіцзщюавь
Ка високому організаційвоМ)' рlВИ1 МІ

40

()tllстецтво

шовкової

ниті)

3

ушу

моТОЦlfклетного спорту. На ці змагав'

В

..
..
серсРаlНСЬКlIИ

Кубок

з

багатьоХ• країн
світу та усіх областей Укра'!Я
ПРII1ЖДЖВЛII СПортсмеНl1 з
.
ІВlI.
У МІСТІ проводяться комплексні спо

n •
• 1З
•
РІВНІ заходи· Спо
. .
IJJI(ОЛЯрІВ З
ВИДІВ спорту (1500 учасників) У'
.'
~BHI Іrpи
(400 учасників) серед ВИЩИХ навчальних з~ HI~epClaдa з 1~ BlfДiB c~opтy
Спартакіада "Здоров'я" 3 9 видів с
15 ад та профеСІЙНОГО лщеlО.
. ) П
.
еред
установ та організацій міста
(1300 учасниКІВ. роведеНІ чемпіонати першості К б
•.
футб
.
оо'
та у ки м. Бровари з
МІНІ. o~y, шаХІВ, леГКОІ атлетики, легкоатлетичноro кросу

нас:шьного теН1СУ, УШУ. плавання, боксу, гандболу, карате. Вже багат~
роКІВ проводяться легкоатлетичні та лижні пробіги "Кільце
,."
"ф
""Е
. " "П .
пам m ,
11 ~~~a,
"НТУЗlаст,
. ~ОЛ1сок", "Різдвяна лижня". "Каторга".
ОСІННІІі лист. Всього в МІСТІ за 2006 рік проведено 123 спортивно _
масових заходи.

Спортсмени міста брали участь в міжнародних. Всеукраїнських та
оБJlасних
змаганнях.
Людмила
Блонська
стала
перmОIО
у
Jlегкоатлетичному багатоборстві на зимовому чемпіонаті світу з легкої
атлетики. Плавці Олег mсогор, Сергій Бреус, Андрій ОліЙИllК
повернулись із золотими медалями з чемпіонату Європи з водних видів

спорту. Крім того, Олег mсоroр виграв першість Європи з ІШав8ИИJI на
короткій воді. Сергій ДзінзірУІ< відстояв пqyJl чемпіона світу з боксу

серед професіоналів за версією WВO. Андрій Коваль. Юлія Висовень.
Олексій Носач повернулись з перемогою з КJIYбного чемпіонату світу з

Yl1IY. Лижниця Валентина Шевченко неодноразово перемагала на етапах
Кубку світу.
.
Збірні міста з боксу, УШУ, гандболу (юнаки. ДІвча~)•. ІШaвaRНJI.
шахів

насТЇЛЬного тенісу

вільноі боротьби, ХУДОЖНЬОІ nмвастики.

фУТБО~ є переможцями ;а призер~ чемпіонатів Київської області.

Всього до складу збірних УкраїНИ:l ВИДІВ СПОР"І! ВХОДЯТЬ ~3 представники
м. Бровари. 4 чоловіки є кандидатами до збіРНОІ, 26 ЧОЛОВІК зараховано до
резерву збірних команд.
&~

Ще

одна

знакова

•

DУД1Вельник"

.
ПОДJJI •

,

.
ась гандбольна команда
В1Дродил
крапі' часи про те

Yl'ВМИ переживала не

па остаии1МИ po~

Ье з перших місяців

U&&O\A

,

ала демонструвати потужну rpy,
нового сез~ну поч
.
0-::' арені. Серед
УtmalНИ а й на мІЖНар WUD

.
. .
Н~ ТШЬКИ
на РIВИ1 KOM~Д. ··r
'бо
непогану rpy демонструє
ЖІночих команд ВИЩО1 ЛІГИ З гаид ~ фyrболу у "Нафком".
"Транспортник". Є шанСІі вийТИ У перІІІУ ЛІZ ~и "Ліфтових", "Старко",

В місті проводять свою роботу спортив
"ВJIaдa", "Крок", "ТВЙфу".
. порт витрачено 95 тис. rpи. (1,05
За 200б рік на фізичнУ КУЛЬ1'У}'у І ~них _ 2 40 rpH.).

грн. на жителя, середиьо-облас~ ::СJl всім; вИДами фізкультурно І<ількість населеИИJI що зайМ

Оздоровчої роботи 9037 чоловік - 10,1 %.
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ВелІіка увага придiлJIється у М'

.
ІСТІ спорn
.
рекоНСТРУКЦІЯ шахового КJIyбу, залу бокс ~ним СПорудам. Проведена
закладУ "Плавanьний басейн "Куп "у, ~IЗКУJlЬТУРНо - Оздоровчого

"СВIТJlотеХНlК
•
."
.
ава, ПlдюПочено СПОРТКОМплекс
до МІСЬКИХ мереж тем
0- та ВОДОП
enектронне о б стеження плавanьного б
ОСТВчанНJI. Проведено
проектно - кошторисну документацію
проведено ремонт рОздягалень nvrrr'

ace~'

ЩІ~

II~

"

Аупава,

Виконано

Проведено піДсиnенНJI Фундаменту
, ~J ... ових кабін П
'
обстеження та розроблена проектно _
. роведеН0 електронне
мввanьного басейну "Лідер". На черзі його екХ:ПlТорис~а документація
В місті збудовано 2 універсальних р нструкЦ1Я.
С1mтеТ1іЧНИМ

ПОКрИ17ЯМ

завершення третій.

ДЛЯ

СПОРТИВНИХ

іrpових'

маид"IIIJDUWп.

-А~ПАА

•

ІЗ

ВИДІВ спорту, підходить до

2.7. ПЕНСІЙНИЙ
ФОНД

Прийнято рішень Вllконавчого комітету за 2006 рік - 2

Бlоджет галузі у відсотках від загалыогоo бfОДЖету на 2007 рік
стаНОВІІТЬ

4,3010

оо Протягом

2006 року до бюджету управління Пенсійного фонду
УКРаіНИ У М. Броварах Київської області надійшло 146115,4 млн. rpH., ЩО
становить 123,8 % від обсягів, передбачених планОМ бюджету. При цьому
забезпечено надходження власних та приріВНJIНИХ до них коштів у сумі
114183,5 млн. грн., які перевищили минулорічні надходжеННJI на 28165
млн. rpH. (на 32,7 %) і більше ШІанових завдань на 14,5 %.
СтанОМ на 1 січня 2007 року забезпеченість власними коштами

Потреби на виплату пенсій та грошової ДОПОМОГИ скпадає 94,3 %.
Станом на 1 січня 2007 року на обліку в управлінні Пенсійного
фонду України м. Броварах Київської області перебуває 21410

пенсіонерів, з них 503 особи тимчасово не 01римytoТЬ пенсію....
на протязі 2006 року було оформлено 1353 ~ових ~eHCl~ справ:
ПО наданим З8J[ВВМ проведено 5148 перерахуНІОВ пенсій. У. ~B ~кy ЗІ
змінами

в

законодавстві

проводилисЯ перерахунки пенс1И.. р13НИМ

категоріям ГPOMВДJIH. ПРОТЯГОМ року відповідно до Закону Укр81ВИ "П~О

державний бюджет Украіни на 2006 рік" проведено 19~8~ перер~

пе~сій у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового М1ИlМYМY ДJIJI ОСІб,
JlКiBтp

•
атили працездаТНІСТЬ.

жують пенсію в

Із зaraльної кількості пенсіонерів 6614 чол. одер 685
. 1
РОЗМірі до 400 грн., 13217 чол. - від 400 ІРИ. донІ ООО ІРИ.,
чоп. - вІД
1
ООО rpH. ДО 1500 грн., 391 чол. - JIОИад. 500 ІР ~ввi знахоДИJJОСЬ 9430
Ставом на 01.01.07 року на обліку::И _ 5566, в т.Ч. 1552

IIJIаТИИІсів, з них статус страхувальник

.
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IОРllДllЧНJіХ та 4014 фіЗllЧНИХ осіб Сrш

т.Ч. 1055 IОРИДИЧНИХ та 639 фізич~их о~hanи внески 1694 Maml.""JI, в
які не наБУЛІ" статусу страхувальників аб ... emтa 939 - ЮРИДІlЧНі особll,

особll - суб'єкти підприємницької діJIJIЬ~~~ГО втраТJШJf, ~925 - фізичні
страхувальника у зв'язку з тим ЩО
' ~КI не реanlЗУВВJIИ право
ДЇJIJIЬHOCTi.
'
не ЗДІЙСНЮЮть господарськоі
На спрощеній системі оподаткування знахо

.

із НІІХ 472 - платники фіксованого податку гро ДИТЬ~И 3611 маТНllКІВ,
ЄДІІНОГО податку, 2 є платниками внесків за спеМцaдRl'альН-ПlДПРИЄМців, З 139 НОЮ ставКОЮ.

СплачуlOТЬ
внески 86,9 % платників, в т..
ч по юридичних осо бах.

88,9 %, по Ф 13ИЧНJіХ - 83,6 %.
Від Ha~.:v'0BaHoro фо~ду оплати праці, ихнй становив 291027,4
тис.грн., надlИШЛО до ПеНСІЙНОГО фОНДУ 99833 6 тис грн
. б
'
.
. сtpахових
внесКІВ а о 34,4 %.
За 2006 рік обсяг надходжень за додатковими ставками становить
6883,7 тис. грн., що на 3020,0 тис. грн. більше від ЗВІШанованого. І1лан
2006 року виконано на 178,2 %.
Завдяки

проведеній роботі по зменшенюо недоімки вдалося

зупинити зростання боргу по сплаті основних ІШатеЖЇв до Пенсійного
фонду. СтанОМ на

4705,7 тис.
Із

01.01.07 р. борг по основних ІШатежах становить
ГРН., щО на 360,5 тис. грн. менше, ніж на початок року.

загальної

збільшилась на

48,1

суми

боргу

недоїмка

тис. грн. і станом на

по

01.01.07

страхових

внесках

р. становить

2197,2

тис.грн.

Борг платників, щодо JIКИX порушено справу про банкрутство або
вже визнано банкрутами, складає 636,7 тнс. грн., безнадіііний ~op:-21,8

тис. грн., особливий статус боргу - 3231,4 тнс. грн. Тобто ДІЄВНИ борг
станОМ на 01.01.07 р. становить 1611,3 тнс. грн., що на 310,4 тис. грн.
менше, ніж на початок року і складає 29,2 % зaranьного боргу.
Заходами стягнеННJI охоплено 4358,9 тис. грн:, що скпвдає
99,8 % боргу (дієвого та особливого без пільгових та pery'ecIB), реального
ВX
POraв
до стягнення. Так, станОМ на 01.01.07 р. на виконaRВ1
в
02
06
' ДВС
б
гу За
РІК на
знахОДИТЬСЯ 28 наказів на суму 3351,4 тнс..грн. ор.
'йпш 8921
.
анню р1Пlень суду Вад1
о
,
погашення заборгованосТІ по вИКОВ
вИКОВаишо вимог 0,3 ТИС.грН.
ТИс.грн., в Т.ч. через ДВС 152,5 тис.гр!'. по
пенсій ВадiiiшJIо 1969,8 тис.
За 2006 рік на відшкодування mльгоВИХ
aIIВJIМ зamппкy
грн., або 71,2 % налеЖНИХ до сплаТИ сум з урахув
Попередніх періодів.

б

ваність по регресним вимогам

Станом на 01.01.2~07 p~кy за ::и ва вихонaIIНJI ЗНахоДJ1ТЬCJI в
СІОІадає 8,4 тис.грн. на дuoЧВИ борг і 2 8 тис.грн. визнано Броварським

ДВС на суму 5,5 тис.грн. А борг в сум Укцш в добровільнОМУ порядку.
заводом amoмівієвих будівельНИХ КОНСТР
І<:опrrи ва протязі 2006 РОКУ ве вадхоДИЛИ·
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ПРОТЯГОМ 2006 року ПРОДОВіІ\"VDan
б
•
'J
ась ро ота по по
заборгованОСТІ ПlЛJlXОМ вексельного обі
гашеННIО
U

n

загальну суму 256,2 тис. грн на РяyvuкиГУн' ~~еио заборгованість на
•

УправлІННЯМ

адміністративних

.,

Протягом

---J."

2006

256 2 ти
'
с. грн.
було HaКJIaдe~o

8ДШшло

року

76

штрафів на суму 10,9 тис.грн., з ЯКИХ погашено 69

91% від СУМІ" накладених. Станом на 01 01 2007 на суму 9,9 тис.~и. або
.
"
року на виконаННІ в двс
знаходиться 5 штра Ф ІВ на суму О 7 ТИС грн в тому'
•
,
..,
ЧИСЛІ за МИНУJlI РОКІ! 2
на суму 0,3 тис.грн. На погашення заборгованості надійшло 2 1
С О4
В
' ТlIС.гри., В
т.ч. через ДВ
, тис.грн. сього за 2006 рік до двс своєчасно звернуто
до виконання 1О постанов по справі про адміністративні правопорушення
на суму 1,7 тис.грн.
За 2006 р. на стягнення коштів у судовому порядку подано 71
позовна заява на загальну суму 2358,7 тис. грн. ЗадОВОJlено судами 66
позовних заяв на суму 1992,1 тис. грн., ЩО становить 84,5 % від суми
поданих позовних заяв. Інші позови знаходиться в судах на розгnяді.
Надходження за позовними заявами стаиоВJIJIТЬ 2571,3 тис. грн. з
урахуванням позовів минулих періодів.

За напрямком роботи зі стягнеННJJ заборгованості по страховим
внескам (збору) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

подано 59 позовних заяв на стягнеННJJ 1782,8 тис. грн. заборгованості, з
них задоволено 54 позовних заяв на суму 1416,1 тис. грн. або 79,4 %.
Надійшло коштів

1670,6 тис.грн.
9 позовних зuв на суму 571,5 тис.

Управлінням подано

грв. про

CTJJГНeННJJ заборгованості з відшкодування пільгових пенсій, признач~них
за списком Н!! 2, виплачених після 01.04.2000 р., задОВОJlено 9 позовІВ ва
суму 571,5 тис. грн., надійІШІО за позовними зuв8МИ 897,4 тис. грв. з
урахуванням позовів минулих років.
.

Порушено справи про банкрутство проти 7 бор~ на суму
183,2 тис. грн. Визнано 10 кредиторсьКИХ В~ІОГИ ІЗ BPaxyв8IIВJIМ

розгJIJJНyТИX справ, що були порушені в попереДН1Х роках на ':РІУ 683,9
. ' ....
цедури проти 8 борЖВИКlВ ва суму
ТИс.грн. Порушено Л1КВ1Д8ЦІИНІ про
. .
.... оти JПCИX
190 О тис грн На погашення заборгованосТІ ВІД орГ8Н131Щ1И, пр
,
.. .
ство надіЙIlI1IИ кошти ва 0,3 тис. грв.
Порушеш справи про банкрут
,
. і ацію ОГОJlОСИJIИ 2 організаціі,
на протязі 2006 року про свою mкв д
.
.
.
73 2 н та були сплачеНІ.
JIIQ Мали заборгованІСТЬ
,гр.
. б о прИЙНЯТО 2698 платників
3а 2006 рік від cтp~8JI~~ ~ особи та 1679 фізичних
страхового збору, в тому чиСЛІ 1
? внески застрахованих осіб по
осіб, створено базу даних про c~ 1.сть прИЙНJIТИX індивідуальних
звітності за 2005 рік. загальна КIJIЬКІ 2005 рік становить 50641,
•
ану осо У за
.'
ВІДОМостей про застрахов
50554 зі 2006 ЗВІТНИЙ
рІК здано оброблено та відправлено до Ц~итр~ блев~ та відправлено ДО Центру
5969 індивідуальних вїдомостеи, о ро

б
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5819.
За 2006 рік видано 5427 довідок з обпікав
осіб ДJUI призначення та перерахунку пенсії, з них": карток застрахОВІНJDС
• 4749 застрахованим особам.,
• 278 на запити інших управлінь.
• 421 дnя відділу з призначення ~енсіЙ.
в грудні видано 7475 довідок за формо~ ОК-l.2.
Протягом 2006 року штатна чисельНІ·СТЬ првц·.
.
•
•
lВШIКІВ УПРВВnlННJI
була неЗМІННОIО І становила 50 чол Станом на 1 СІ·ПUІІ' 2007
Ф
о
•
-апп
року ВКТJІЧНО
працює 46 чол. (92 уа до штату). З НИХ, спеціалістів - 4S чол. (90 %), та 1
службовець.

На протязі року по управлінню було звільнено 1О чол. Плинність
кадрів у цілому по управлінню становить 20 %. Переважна більшість
звільняється за власним бажанням.

з метою об'єктивного оцінюванНJI роботи заступника міського
голови та ефективності функціонуванНJI сфер жипєдіяльності містІ, що
належить

б

до
його
.компетенції,
наразі
Mk.a?JeU"'6 ф.

з алансованих

etre!fBM

е

ективносТ1

та

розробляється

.
результативноСТІ

система
б

ро оти,

визначаються критичні фактори успіху та показників ефективності з точки
зору інноваційної, фінансової, внyrpішньої та споживчоі перспехтиви.

Беручи до уваги той факт, що

72% (3S % + 37%) міського

бюджety

витрачається на програми саме у сфері гуманітарній та соціальній.

Запровадження такої системи дасть Mo~icть Ma~ чітку систему
контролю і рейтингової оцінки на ОСНОВІ показнИКІВ вимірюваності
ефективності роботи.

4S

3. РОбота KOJ\liciR nponroJ\I 2006 року
Кількість

.
Кількість

Кількість

РОЗГЛSlllynlХ
nll1ГaIIL

прllііllJl1ГIIХ
ріШСllЬ

1

10

4

9

f

,

4

І

1

9

9

2

2

2

5

8

5

7

128

128

Спостережна комісія

4

9

9

Опікунська рада

14

341

317

Комісіі
Комісія у справах

альтернативної (невійськової)
cnyжби

ПРІfзовна комісія
Комісія по приписці

Координаційна рада у справах
неповнолітніх

прОВСДСllllХ

засїдаllЬ

10
2
г

Координаційна рада з питань
профілактики та боротьби з
наркоманією
Координаційно-методична рада
з правової освіти населеННJI

Комісія з питань поновлення
прав реабілітованих та у

справах увічнення пам'яті
жертв війни та політичних
репресій

Координаційна рада у справах
ветеранів

Робоча група з питань надання
матеріальної допомоги

46

4. АllDnіТllЧllllіі звіт

про діилыіcn. опіКУІІСЬКОЇ paдll

Броварської J\liCLKOi ради за 2006 рік
Протягом року опікунською радою було проведено 14 засідань на
JIКIIX було розглянуто 341 заяву громадян з таких питань:
1. Про
призначення опіки та nill' lnID aнulr над"
..
••
•
.-.J
пп
nllJIОЛIТВlr.ll1 та
неПОВНОЛІТНІМИ ДІТЬМИ -

U

20.

2. Про призначення опіки над недієздатними особами _ 6.
з. Про подання до суду про призначення опіки над недієздатвою
особою-2.

4. Про реєстрацію помічника фізичній особі, яка потребує
допомоги - 4.
5. Про звільнення від повноваження опікуна-І.
6. Про надання висновку до суду про необхідність позбавлення
батькіВСЬЮіХ прав та відібрання без позбавлення батьківських прав - 34.
7. Про доцільність проживання малолітньої дитини з батьком - 2.

8.

Про

порядок

визначення участі у вихованні МIJIолітвіх та

неповнолітніх дітей - 4.
9. Про зміну прізвища дитині -

10.

Про

надання

6.

висновку

до

суду

про

доцільність

усиновлення

- 5.
..
11. Про дозвіл на відчуження '!'ІІ:Л~ маниа співвnаСНИКDIИ,
власниками якого є малолітні та неповноmТНІ ДІТИ - 136.
12. Про надання дозволу на дар~ання - 67.
..
1з. Про перереєстрацію малОЛІТНІХ та неповноmТНJХ
дітей - 2.
айв
в банку піД заставу нерухомого м
а,
14. Про взяття кредиту
. ..
9
співвласниками, власниками якого є мал~mТНІ ::~py. найму житлового
15. Про надання дозволу на ЗМІну Д

приміщення від імені дітей - 1.

Ф

16. Про надання дозволу на о ормле

нвя конкретного користування

від імені дітей - 2.
го майна від імені дітей - 2.
17. Про виділення чаСТКИ нерух: _ 1.

18. Про надання дозволу на ~_ 2.
19. Про міну нерухомого манна іменТИ, У зв'язку 3 передачею права
20. Про припинення права на ал
ВЛасності на нерухоме майно - 1.
-g''еноЇ дитини - о.
. народжеННЯ 3B~
21. Про реєстрацІЮ
.. миоі мами - 1.
.
n
22. Про знятrя статусУ ~риио.. "сос _дитяче МlстеЧІСО - 2.

23. Про передачу малотТНЬО1И:омиої сім'ї та передачу диrиви Н,а

24. Про надання статусу пр
ВИХовання -

1.
47

25. Про BHeCeHНJI змін до рішення ВИКОНКОМУ _
26. ВІДмовлено У заявлених ВІІМОГІХ - 24.

s.

Взято участь У СУДОВИХ розгмдах -

61 справа:
- позбавлення батьківських прав - 30;
- усиновлення - 5;
- встановлення батьківства - 2;
- визначення MicЦJI проживання дитини - 4, в апemщійиому
суді -1;
- визнання осі б ( в тому числі мanоліmіх та неповнолітніх дітеП)
тaкJtмИ,

що

втратили

право користуваННJl жилими приміщеННJIМи, та

ЗИJlтrя іх з реєстраційного обліку - 2;
- визнання фізичної особи недієздаmою - 18.
Випадків відміни чи скасув8ИНJI рішень органу опіки і пікпув8ИНJI
виконавчого комітету - в судовому порядку протягом 2006 року не було.
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S.ДодаТКII

1. РішенНJI колегії ynравлінИJI освіПІ і Havru у......
..
••
••
••••
'J АП АИ1ВСЬКОl облаСНОl
державНОJ aДМIН1~a~1 ..ВІД 1.~.07 .2006 N! 536 "Про стан піДГОТОВКIІ
навчальних заКn~IВ ШВСЬКОІ області до початку HOBOro 2006/2007
навчального року

2.

.

~аказ .у~раВЛі~.ня. у справах сім'ї та молоді Київської обласної

державно І aДМIНlCтpaЦIl ВІД 29.12.2006 Н!! 135 "Про підсумки проведення
оздоровчої компанії у

2006 році".

3. Наказ служби у справах неповнолітніх Київської обласної
державної адміністрації від 03.08.2006 Н! 44 "Про підсумки діяльності
CJIYЖб справах неповнолітніх ОблдержвдміністраціГ'.

4. Рішення Координаційної ради з питань охорони ДllТИнства
Київської обласної державної адміністрації від 29.11.2006.
5. Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації
"Про стан та перспективи реапізації державної політики у сфері фізичної
культури і спорту в Київській області" (вх. Н! 2-3/5509 від 27.11.2006).

6. Звіт про роботу:

- комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;
- координаційної ради у справах неповнолітніх;
- координаційно-методичної ради з правово! ~світи населення;
- комісії з питань поновnенНJI прав реаБШJТОВаних та у справах
увічнення пам' яті жертв війни та політичних р.епресіЙ;

- координаційної ради у справах Beтepa~IIB; ..
- робочої групи з питань НІДання матеРlальНО1 допомоги.
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Міському голові
Антоненку в.о.
ПОДАННЯ

в зв'язку із заяВОIO депутата Кривоноса А.В. від 25.12.2006 року та

відповідно до протокольного доручення І З чергової сесії Броварської міської
ради від 25.12.2006 року, а також пункту 11 статті 26 Закону УкраїНІ! "Про
місцеве самоврядування в Україні" просимо Вас включити в порядок деННJfЙ
чергової сесії наступні питання:

1. Про звіт заступника міського голови Возняка С.М.
2. Про звіт заступника міського голови Руденка В.В.
З. Про звіт заступника міського голови Шестопал л.п.

4. Про звіт заступника міського голови Голубовськоro г.п.

з повагою,
секретар ради

І.В. Сапожко

БР~ВАР~ЬКАNПСЬКАРАДА
KlflBCLKOI

області V СКЛllкаНIfЯ

ТІІJІЧІІ~ОВІІ КОІІТРОЛLІІІІ КОJ\lі~іп дЛп псрсвіРКIf д'

Ф

•

•

OQUlLIlom ввсщеllllН

ІІОRІ'Х тв РІ' ІВ ІІВ ЖlrтЛОDо-козrylfВЛL.lі поrлyп.

07400. У"1Шіllll. КlliICbt.,. облость, м. GpOIopIf, вул. Гоnsріl'О 15 420
,

8нх.16

05/01

Ііа

/С.

11"

,е-та.

mlsknlda@ brovary.klcv.uo

19.02.2007 р.

... ',.

~~

..11"

Mi~LKoJ\ry голові 1\1. БроваРl1

AIITOIICIIKO В.О.

~g.()J"O~
ПРОПО31ЦІЯ

nrа.часовоі коllтpолыоіi KOJ\licii для перевіРКl1 доцілLllОеті введlШllЯ
ІІОВІІХ ТВРllфів ІІВ жIIтлово-коl\ryIIвлыіi ПОСІІ)'ПІ

Заслухав звіти начальника Комунального пiдnРllЄAlства ВОДОПРОВWIQ-I\"8ІlвnізоціПIIОГО

I'ОСПDДaрства м. Бровари Чипаченко М.Ю .• ДlІректора niдnpllOfcтвa теnЛОВllХ ltfереж

1. Броваритеппоенергомережа» Коршак 0.8., генерlШЬНОГО ДlІректора коАIунвnыоro
1ІІIД11рПЄмства ес Служба замовника» Ковризі П.І. ,головних спецівnістів піДnPllЄl\ІСТВ , ВI'В1ІI.ВШI.
Iб~РСЬКі документи , фінансові та стаПIСТІlчні звіТlf , KourroPllCl1 фaкnlЧlll1Х Вlnpат
jmдПpllємства ,договорі за 2005-2006 р. р. , а також інші докylt.еlmf, ТllАlчасова коllтpолыаa
,kOSlicia дЛя псрсвіРКІI доцілыІсті DведСIІПЯ ПОВІІХ таРllфів II~ жllтлово-коаtyllllлыіi
aOCll)'nl, створеlіа рішеннlІМ Броварської ltlіської paдll V cкmrкaнНJI ВІД 11.01.2007 року за N!
,204-15-05 І ПРОПОНУЄ Броварськоі Аlіськоі pllДll V ~КЛJI~а.~"D
м
ffOДовЖlrrи термін повноважень тимчасової КОНТРОЛЬНОІ KOltfJCJJ до••IOcтyn.IOI сеСl1 БроваРСЬКОI
f"'C'kOЇ РІДІІ У зв'JlЗКУ З велJIКlIМ об'ємом роБOТlI , Д1UI бшь~ ДeтD1JЬHOro ВllвчанJ~
~I'JJYНтoBaнHocтi BBeдeHНJI нових таРJlфів на ЖllТлово-коltlУНВJlЬНI ПOCll)'ПI та ПРllіішm
~OBi.цнoro рішенНJI.
_

І

ГОnОВВ KOJ\licii

С.В. ПімУ61IDК

_

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки"

..

ІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ВlДЦІЛ
07400, М. БроваРII, ауn. farapilla. IS к304 310

;:::z

,.

r.

,

• 'ІМ.

(2

94) 5-31-07, 5-25-06.

СекретаРІО

г

Броварської Аlіської paдll
Сапожку І.В.

Доповідна заПllска

Довожу до Вашого відома, що на 17-й сесії Броварської міської ради V
скликання, яка відбулася 22.02.2007р. з порушенням ст.19,
Регламенту Броварської міської ради
пропозицією

голови

постійної

20, 21, 22, 23, 34

V скликання було включено за

діючої

комісії

з

питань

регламенту,

депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за

Виконанням рішень міської ради Опально В.Г. та розгЛJIН)'ТО на засіданні

сесії питання N!! 8 (додаткове) "Про внесення змін до Регламенту."

на засідання сесії проект даного рішення депyraтам подано не було,

процедура візування та погодження не дотримана. Станом на lS.03.2007p. до

ЮРидичного відділу рішення "Про внесення змін до Регламенту" на
ПОгодження не надходило.

Начальник IОридичного відділу

с. r::::::::ь
7~ ІГЛ
. . ввер

