
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
~po внесення змін та доповнень до рішень міської ради І 
ВІД 10.10.2000 Н!! 301-22-23, від 11.10.2001 Н!! 409 -29-23, 
від 05.07.2002 Н!! 80-04-24 та від 18.12.2003 Н!! 362-18-24" 

Розглянувши подання управління освіти Броварської міської ради 
B~Д 2.02.2007 р. за Н!! 108, відповідно до рішення Броварської міської ради 
вІД 10.10.2000 Н!! 301-22-23 "Про реорганізацію загальноосвітньої школи 1-
m ступенів Н!! 4ім. С.І. Олійника в гімназію ім .. С.І. Олійника", від 
11.10.2001 Н!! 409 -29-23 "Про створення спеціалізованої школи Н!!5", від 
05.07.2002 Н!! 80-04-24 "Про затвердження статуПв загальноосвітніх шкіл 
І-ІІІ ступенів N!!N!! 1,2,3,6,7,9,10, вечірньої загальноосвітньої школи 11-111 
ступенів, навчально - виховного комплексу", від 18.12.2003 Н!! 362-18-24 
"Про створення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного та 
природничого профілів Н!!7", керуючись статrею 18 Закону Украіни "Про 
освіту", статrями 9 та 1 О Закону України "Про загальну середню освіту", 
наказом Міністерства освіти і науки Украіни від 17.02.2004 Nи120 "Про 
назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів" та 
статrею 25 Закону України "Про місцеве самоврядуванни в Україні", 
враховуючи рекомендації постійної комісіі з гуманітарних питань, 
Броварська міська рада 

ВИРПlIИЛA: 

1. Внести зміни та доповнеННJI до рішеННJI Броварської міськоі ради 
від 10.10.2000 Nи 301-22-23 "Про реорганізацію загальноосвітньої 

школи І-Ш ступенів Н!!4 ім. С.І. Олійника в гімназію імені. 
С.І. Олійника" згідно з додатком 1. 
2. Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради 

від 11.10.2001 Н!! 409 -29-23 "Про cтвopeННJI спеціалізованої 
школи Хо5" згідно з додатком 2 

3 Внести з~іни та доповнення до рішеННJI Броварської міської ради від 
05.072002Хо 80-04-24 "Про затвердження статутів загальноосвітніх шкіл 
І-Ш ~тупені; N!!N!! 1,2,3,6,9,10, вечірньої з~ноосвітньої школи п-ш 
ступенів, навчально - виховного комплексу зпдно з додатками N!!N!! 3,4, 

5,6,8,9,10, 11. .. . ,. 

.. 
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4. Внести зміни та доповненНJI до рішенНJI Броварської міської ради від 
18.12.2003 N!! 362-18-24 "Про створення спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ с ступенів з поглибленим вивченням 
предметів суспільно-гуманітарного та природничого профілів N!!7" 
згідно з додатком 7. 

s. Начальнику управління освіти до 20.03 2007 р. забезпечити заміну 
печаток і штампів закладів освіти міста на печатки і штампи нового 
зразка. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Шестопал л.п. 

Секретар ради 

М.Бровари 
,. JJ. "JJ()JUI)Ш 200 Ь· 
Н!! ,J,4P- І/-- O~ 

І.В.Сапожко 



ПОДОІІІІЯ: 

- начальник управnіННJI освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник фінансового управліННJI 

- начальник юридичного відділу 

- начanьник загального відділу 

- постійна комісія з ryмвнітарних mrraиь 

е/ ~Л.П.Шестопаз 
?' 

( 7 
___ C5l...-;=--_ І.Г Jlaвep 

AВ.кPUВO~~ 
-r--i-----.....; 



Додаток 1 
до рішенWI Броварської 
міської ради 
Н!! J&P - -I~ -ог 
від '/4JIIJЛ/ОЮ rU.JDJjt . 

Зміни та доповнення до статуту гімназіі імені С.І.ОліЙника
зaranьноосвітнього навчального закnаду 11-111 ступенів гуманітарного та 
економічно-правового профілів. 

1. У пункті 1.1 змінити У назві гімназії ім. С.І. Олійника 
м. Бровари на "Броварська" та ДОПОВНИТИ назву словами 

"Броварської міської ради Київської області", читати: 
"Броварська гімназія ім. С.І. Олійника Броварської міської ради 

Київської області; 

2. останній абзац пункту 3.4 викnасти у новій редакції: 
" ... відвідувати заняття у шкільній формі." 

Секретар ради 
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•• j/ • 

:1 :: ., -, . 
1/ t'il .:: 

• ' • І ,., 

,( І і': . .. 
'" -". '. , . 
\~ ,\ \ 

,\ ..... . ' . 

І.В.Сanожко 



Пода111ІЯ: 

- начальник управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови Q/..-, ~-~_..с..-~-;?!л~.Л.п.шеСТОПIlJJ 



Додаток 2 
до рішення Броварської 
міської ради 
Н!! elН - ~.J'-tJ.Г 
від J,L tPOlJЮеР" 

Зміни та доповнеННJI до cTaтyry спеціалізованої школи Н!! S -
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням 
іноземних мов : 

I.Внести зміни до статуту спеціалізованої школи І-ІІІ ст. N!!S з 
поглибленим вивчеННJlМ іноземних мов : 

1.1 у пунктах 1.1,1.2,1.3 змінити у назві м. Бровари на "Броварська" 
та доповнити ії словами "Броварської міської ради Київської області", 

читати: 

"Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів N!!S Броварської міської 
ради Київської області"; 

3. останній абзац пункту 3.4 доповнити таким змістом: 
" ... відвідувати ЗaНJlТl'JI у шкільній формі". 

-
Секретар ради І.В.Сапожко 



ПодаНІІЯ: 

- начВJJЬНИК управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 



Додаток 3 
до рішення Броварської 
міської ради 
N!! JN-/~-aг 
від r/,l, Иl!)1'IIQU) ~ 

Зміни та доповнення до cTaтyry загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. N!!3 м. Бровари. 

1. Внести зміни до cTaтyry загальноосвітнього навчальних закладу: 
1.1 у пунктах 1.1, 1.2, 1.3 змінити у назві М. Бровари на "Броварська" 

та доповнити її словами "Броварської міської ради Київської області", 
читати: "Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів N!! 3 Броварської 
міської ради Київської області"; 

2.. пункт 2.1 О викласти в наступній редакції: 
" Тривалість уроків у школі становить У перших класах - ЗS хвилин, У 

других-четвертих - 40 хвилин, У п"ятих -дванадцятих -4S хвилин; 

3. останній абзац пункту 3.4 доповнити наступн змістом: 
" ... відвідувати звнятrя у шкільній формі" . 

Секретар ради 
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1(" . І • 

: .. ' 
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І.В.Сапожко 



Пода111ІЯ: 

- начальник управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 



Додаток 4 
до рішення Броварської 
міської ради 
Н!! ,J" ... ,f$-ОГ 
Biд'/4~~ 

Зміни та доповнення до статуту загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст.Н!!1 м.Бровари. 

1. Внести зміни до статуту загальноосвітнього навчального закладу: 
1.1 у пунктах 1.1, 12, 1.3 замінити м. Бровари на "Броварська" та 

доповнити назву словами "Броварської міської ради Київської області" t 
читати: 

" Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Н!! 1 Броварської 
міської ради Київської області"; 

2. останній абзац пункту 3.4 доповнити таким змістом: 
" ... відвідувати заняття у wкinЬHi~ форм· ' . 

. Секретар ради 
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\ 

І.В.Сапожко 



Пода111ІВ: 

- начальник управлінНJI освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови G/._. _~_~t;:_<_-с~~~/л:..-:·.л.П.Шестопan 



Додаток 5 
до рішенНJI Броварської 
міськоі ради 
Н!! dM-~~-О6 
від JtL.lJDI)hdYЮ~ 

Зміни та доповнеННJI до статуту загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Н!!2 м.Бровари. 

1. Внести зміни до статуту загальноосвітнього навчального закладу: 
1.1 у пунктах 1.1, 1.2, 1.3 замінити м. Бровари на "Броварська" та 

доповнити назву словами "Броварської міської ради Київської області", 
читати" Броварська загальноосвітНJI школа І-ПІ ступенів Н!! 2 
Броварської міської ради Київської області"; 

2. " У школі визначена українська мова навчанНJI, запроваджене 
профільне вивчеННJI предметів"; 

3. доповнити розділ 1 пунктом 1.5 У такій редакції: 
"Школа є експериментальним майданчиком Академії педагогічних 

наук України"; 

4. останній абзац пункту 3.4 доповнити таким змістом: " ... відвідувати 
заняття у шкільній формі"; 

s. розділ 6 доповнити пунктом 6.7 У такій редакції: 
" для здійсиеиНJI закупівель товарів і послуг державні кошти 

w • " 
СТВОРЮЄТЬСJl тендернии КОМІтет . 

Секретар ради 

..... .. . .., .... - ..-

" 

І.В.Сапожко 



Пода111ІВ: 

- начальник управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 



Додаток б 
до рішенНJI Броварської 
міської ради 
Н!! РіАР- -І ~- fJlГ 
від "~e,l,ЮpeD20Щ 

Зміни та доповнення до статуту загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Н!!6. 

I.Внести зміни до статуту загальноосвітнього навчального закладу: 
1.1 у пунктах 1.1, 1.2, 1.3 змінити У назві м. Бровари на 

,,Броварська" та доповнити ії словами "Броварської міської ради Київської 

області", читати: 
"Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів учнів. Н!! б 

Броварської міської ради Київської області"; 

2. У пункті 3.4 останній абзац доповнити наступним змістом: 
" ... відвідувати заНJIТfЯ у шкільній формі". 

Секретар ради І.В.Сапожко 



Пода.IIIЯ: 

. 
- начальник управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заС1УПНИК міського голови 



Додаток 7 
до рішенНJI Броварської 
міської ради 
Н!! "А/'- ~.p -І')Г 
від оІ~.utJЛtQJ,() ~ 

Зміни до статуту спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчеННJlМ предметів суспільно
гуманітарного та природничого профілів Н!!7 м.Бровари Київської області. 

1. У пункті 1.1,1.2,1.3 змінити у назві м. Бровари на"Броварська", читати 

" Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Не 7 Броварської 
міськоі ради Київської області"; 

2. останній абзац пункту 3.4.6 доповнити таким змістом: 
" ... відвідувати заНJIТТJl у шкільній формі"; 

З. розділ 6 доповнити пунктом 6 та викласти у такій редакції: 
"Для здійсненНJI закупівель товарів і поcnyr за державні кошти 

u • " 
створюється тендернии КОМІтет . 

Секретар ради 

. . 
--: . \\ 

\ • ~ ~!~ 
, .• І· , . . І 

. і, .. , ..... : ,-' ..... ')і 
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І.В.Сапожко 



ПОДDІІІІП: 

- началЬНIfК упрaвnінНJI освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 



Додаток 8 
до рішенНJI Броварської 
міської ради 
Н!! оіН -.., Jt!-()IГ 
Biд~. 

Зміни та доповнення до cTa1Yl'Y навчально-виховного 
комплексу м.Бровари : 

1. У вступі статуту навчально-виховного комплексу змінити у назві 
м. Бровари на "Броварський" та доповнити назву словами "Броварської 
міської ради Київської області", читати : 
"Броварський навчально-виховний комплекс Броварської міської ради 
Київської області", а в ньому: 

- загальноосвітНJI школа І-ІП ступенів; 
- спеціалізована школа І-П ступенів з поглибленим вивченням 

математики, історії, біології, української мови, іноземних мов; 
ліцей математичного, суспільно-гуманітарного, філологічного, 
суспільно-економічного та медичного профілів; 

2. абзац 4 пункту 7.4 доповнити таким змістом: 
" ... відвідувати занятrя у шкільній формі". 

Секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДІІІІІІЯ: 

- начальник управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови Q/.'~~. ~)лпш . . естопan 



Додаток 9 
до рішенНJI Броварської 
міської ради 
К!! rlИ-~ - fJГ 
від J,L еЩ)?hOZI) ".. 

Зміни та доповнення до статуту загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст.К!!9 М. Бровари. 

I.Внести зміни до статуту загальноосвітнього навчального закnаду: 
1.1 пункт 1.1,1.2,1.3 замінити М. Бровари на "Броварська" та 

доповнити назву словами "Броварської міськоі ради Київської області", 
читати: Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів К!! 9 Броварської 
міської ради Київської області; 

2.0станніЙ абзац пункту 3.4 доповнити таким змістом: 
" ... відвідувати заняття у шкільній форм.і". 

< 0\ 

-..... \', , " 

Секретар ради 
....... 1 ',.-;. -•. 
і \.- о: 
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І.В.Сапожко 



ПОДDІІІІЯ: 

- начальник управnінНJI освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського гоnови 



Додаток 10 
до рішення Броварської 
міської ради 
Н!! ttlH- ,,~-f)Г 
від adН)~~ 

Зміни та доповнеННJI до статуту загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст.Н!! 10 

1. Внести зміни та доповнеННJI до статуту загальноосвітнього 
навчального закладу: 

1.1 у пунктах 1.1,1.2,1.3 замінити у назві м. Бровари на "Броварська" та 
доповнити ії словами "Броварської міської ради Київської області", 
читати: " Броварська загальноосвіТНJI школа I-nI ступенів Н!!1 О 
Броварської міської ради Київської області"; 

2. останній абзац пункту 3.4 доповнити таким змістом: 
" ... відвідувати заНЯ'П'JI у шкільній формі". 

Секретар ради 

~-.... .. :-:: .. 
" J 

-_..-/ :": І ." " 
.. I~\:···' ---8 

"' -

І.В.Сапожко 



Пода111ІЯ: 

- начальник управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 



Додаток 11 
до рішення Броварської 
міськоі ради 
N!! JИ- ~.)t-І)б"" 

від oUd4nин.1)щ.. 

Зміни та доповнення до cTaтyry вечірньої 
загальноосвітньої школи 11-111 ступенів 

1. Внести зміни до cTaтyry вечірньої загальноосвітньої школи П-ІП ст.: 
1.1 у пунктах 1.1, 1.2,1.3 замінити у назві м. Бровари на "Броварська" 
та доповнити назву словами "Броварської міської ради Київської 
області", читати : 

"Броварська вечірня загальноосвітня школа П-ПІ ступенів 
Броварської міської ради Київської області" ; 

Секретар ради 
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І.В.Сапожко 



ПОД81111П: 

- начальник управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

. 
- заступник міського голови ~_·_r&_~_"_~~_Л.П.шестопan 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

07400 .". БРQвар", вул. rozapilla /8, ",ел (294) 5-14-8/, 5-14-82,7-23-79 

від о!! ()1. О( Н!! {f'1 
На Н!! за Міському голові 

j /3 В.О.Антоненку , 
(:(1;(,( .. .0 "с,е·!Р - І' ОО ..).(' f ,., 

__ /LfJr-~tfl 71"~ 
~ І І ,/r.? or.OJ.O~ 

Про вКJПOченНJI питань до порядку 

денного чергової сесії Броварської 
міської ради 

УправлінНJI освіти Броварської міської ради просить вКJПOЧИТИ до 
порядку денного чергової (moтневої) сесіі Броварської міської. ради такі .' 

ПИТ8ННJI: 

1. Про BHeceВНJI змін до Положення про упрaвnіВНJI освіти. J 
2, Про BHeceВНJI змін р,о Статутів загальноосвітніх навчальних :J 

закладів .';11..1.1'- : 'ІІі ; . ~ rtlJ ' ". І 

Начальник упрaвniвнJI освіти 
В.І.ОllИ1Цевко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоі ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

07400 .". Бровари, ІІ)!!І. Гагаріllа /8. те." (294) 5-14-8/, 5-14-82,7-23-79 

";ід о!: оЯ . D=t N!! (6"" 
На і_ за __ 

Міському голові 
В.О.Антоненку 

Управnіння освіти Броварської міської ради просить вивести з 
порядку денного чергової сесії Броварської міської ради питання "Про 
внесення змін до Положення про управління освіти" та змінити 
ФОРМУJIЮвання пункту "Про внесення змін та доповнень до Статутів 
закладів освіти" на "Про внесення змін та доповнень до рішень міської 
ради від 10.10.2000 N!! 301-22-23, від 11.10.2001 N!! 409 -29-23, від 
05,07,2002р. N!! 80-04-24 та від 18.12.2003 N!! 362-18-24" 

Начальник управлїННJl освіти В.І.Онищенко 
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