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РІШЕННЯ 

n ро затвердження міської програми 
«Загальна середня освіта» на 2008-2010 р.р. 
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Відповідно до подання управління освіти від 13.12.07р. за Н!! 1543, на 
виконання ст.14 Закону України «Про освіту», ст. 37 Закону України «Про 
загальну середню освіту», положень «Концептуально-програмного проекту 
розвитку освіти м. Бровари на 2005-2012р.р.», керуючись ста1ТВЮ2Б ".22 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висн'овки 
депутатських комісій з гуманітарних питань та бюджету, фінансів і цін, 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську програму «Загальна середня освіта» на 2008-201 Ор.р. 
(додається). 

2. Фінансовому управлінню (начальник Зеленська А.М.) передбачити кошти на 
реалізацію заходів програми. 

3. Управлінню освіти (начальник Онищенко В.!.) інформувати виконавчий 
комітет про хід виконання програми щорічно до 20 грудня. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заетупНІlка міського 
голови Шестопал Л.П. 

Секретар ради 
Сапожко І.В. 

м.Бровари 
від.. 111, (){.:Jpr;i р 
НІ! (00-1- 5і -а!" 



ПuДUIІІIЯ: 

нu'Iwlы�кK управління освіти 

Погодженно: 

секретар радlі 

"' 'JUСТУПlШК міського голови 

~ 
на'I8ЛЬНltк IОРИДIiЧНОГО відділу 

начальник фінансового управnінНJI 

начальник управління економіки 

ІІачальник загального відділу 

голова комісії 

11'уманітарнltх питань 

голова комісіі 

3 питань бlОДЖету фінансів і цін 

ОО1237 

--, . .-J"-

~B.I.~ 

Н.І. СачеВlO 

/ ~ 
~~~~:л.І Гиа11ОЕ 

А.Б. KpJlВOВO 
1+--+--"""---

А.В. БуJJ1C8 
--"''1ННift--
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Міська программа 

«Загальна середня освіта» 

на 2008-2010 р.р. 



І. 3агальні положення 

"Освіта - основа розвитку особистості, суспільство, нації та держави, запорука 
\fвАбугнього України. 80на є ВlfзначальtШм ЧІІННИКОМ поліТІІЧНОЇ, соціально
=кономічної, культурної та наукової ЖИ1їєдіяnьності суспільства", - так 
:rверджується у Національній доктрині розвитку освіти, затвердженої Указом 
Президента України від 11 квітня 2002 року Н!341/2002. 

Освіта с стратегіЧIІИМ ресурсом поліпшення добробуту Лlодей, забезпечеllllЯ 
іаціоналЬШIХ інтересів, зміЦllеllllЯ конкурентоспроможної держаВIІ на міжнародній 
Ірені. 

Глобалізація, зміІІа технологій, перехід до інформаційного суспільства 
ІУМОВЛЮІОТЬ розвиток людини як головну мету, ключовий показник і ОСНОВНlIЙ 

аажіль сучасного прогресу, потребу в радикальній модернізації галузі, ставлять 
lеред суспільством завдання забезпечити пріоритетність розвитку освіти і науки. 

Апуальним завданням є забезпечення доступності здобупя якісної освіТIІ 

ІРОТЯГОМ життя для всіх громадян та дальше утвердження її національного 
:арактеру. Мають постійно оновлюватися зміст освіти та організація навчально
ІИХОВНОГО процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково
'Схнічних досягнень, ринкових засад економіки. 

Освіта утверджує національну ідею, сприяє національній само ідентифікації, 
озвитку КУЛЬТУрll українського народу, оволодінню цінностями світової культури. 

МЕТА І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ МІСТА 

. Мета місцевих органів впади щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для 
розвитку особистості і творчої самореалізації кожного мешканця міста, вихованні 
покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом Жl11їЯ, 
оберігати і примножувати цінності національної культури і громадянського 
суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демокраПIЧНУ, 

соціальну та пра)JОВУ державу як невід'ємну складову європейської та світової 
спільноти. 

Пріоритетні напрями розвитку освіти міста є: 

> створення для мешканців міста рівних МОЖJIllвостей у здобупі освіти; 
> розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом ЖИ1їя; 
> створення ринку освітніх послуг та його· науково-методичне 

забезпечення; 
> пропаганда здорового способу Жllтrя; 
> постійне підвищення якості освіПI, оновлення 11 змісту та форм 

організації навчально-виховного процесу; 
> забезпечення освітніх потреб національних меншин; 



> забезпе'lеlШЯ еКОlІоміЧШIХ і соціальних гарантій дnя професіііної 
самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального 
статусу; 

)о запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; 
> забезпечення навчальних закладів сучасними засобами навчання та 

виховання. 

11. ОСIІОВllі стратегіЧllі ІШПРПJ\ІІСІІ ПрограJ\IІІ : 

• виховання особистості, яка усвідомЛlОЄ свою належність до українського 
народу, сучасної европеііської ЦИВІЛІзації, орієнтується в реаліях і 
перспеКТIІВах соціокультурної динаміки, підготовлена до житгя і праці у світі, 
що зміНІОСТЬСЯ; 

• збереження та збагачення українських культурно-іСТОРИЧНIІХ траДll1tііі, 
виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української МОВІІ, 
а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, 
які проживають в Україні; 

• створення умов дnя розвитку обдарованих дітей та молоді; 
• підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку; 

• розвиток дитячого та юнацького спорту, туризму; 

• моніторинг освітнього процесу, зростання якості освітніх послуг. 
• посилення ролі виконкому Броварської міської ради, управління освіти, 

активізації участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських 
організацій, фондів, засобів масовоі інформації у навчально-виховній, науково
методичній, економічній діяльності навчальних закладів, прогнозуванні іх 
розвитку, оцінці якості освітніх послуг; 

• патріотичне виховання дітей та підлітків 

ІІІ. ШЛЯХІ. реалізації програМІ!: 

1.3а6езllЄЧЄНІIЛ обоо'язкоооzо ; безОlUlОnJIIОZО здоБУ"''''R 1100110; З0гaJI.ІІ0; сєрєдlll~О; 
ОСО;",,, '''ЛЯХОА' зБЄРЄ31СЄІІІІЛ ; P0311lllpeIIIIR А'~Рез~с; 30Юl~д;о ~co;",". • 
2.С",ООРЄНІIЛ О"",lIАlaJI.ІІ.1Х УАІОО для ЛК'СІІО' оргО1ll30'(1I ІІ00ЧaJl.ІІ0-0.L'tООlltJzо 

ІІро,(єсу:· • 

• добудова дО 30Ш Н!!2 корпусу школи І ст. на 360.МІСЦЬ . 

• реконструкція гімназії ім. С.ОліЙНlfка 

УправлІННЯ ОСВІТИ 

2008-2009р.р. 

Управління освіти 
2008р. 

. ( пом реконструкції зоm Н!!1) 
• БУДІВНИЦТВО школи-садка шл . в'IТИ 2008 2010р Р 

УпраВЛІННЯ ас , - .. 



• капітальний ремонт бібліотеки НВК; 

у правління освіти 
2008р. 

• встановлення ДІІТЯЧИХ іГРОВIІХ майданчиків дЛЯ ГПД; 
Управління освіТIІ 
2008-20 І Ор. 

• придбання шкільних меблів; 
Управління освіти 

2008-20 І Ор. 
J.ПРllоедеllllR cmallJ' '""I"QJ/b"'L~ IlРllJllіщеllЬ у оідllооідllіСІІ", ()о са", 
lizicllil"'lL~ ОIlА/ог: 

• закінчення капітального ремонту фасаду зош Не9; 
Управління освіти 

2008р. 

• реконструкція фасаду зош Не І О; 

• реконструкція фасаду зош Н!!6 

• реконструкція фасаду сзош Н!!5; 

• ремонт відмостки 30Ш НеН!! 3, 9, НВК; 

Управління освіти 
2009-2010р.р. 

Управління освіти 
2009р. 

Управління освіти 
2008-2009р.р. 

Управління освіти 
2008-2009р.р. 

·в навколо зош НеНе 6, 9, НВК ; 
• встановлення парканІ Управління освіти 

• заміна сантехніки; 

2008-~009p.p. 

Управління освіти 
2008-2009р.р 



• капітальний ремонт актової зали НВК; 

Управління освіти 
2009-20 І Ор.р 

• капіталыlйй ремонт СllстеМl1 опалення та водопостачання ЗОШ Н!! І О; 
Управління освіти 
2009-20 І Ор.р 

• ремонт саllтехніки у санвузлах та заміна зливнs.rх труб у підвалах СЗОШ 
Н!!5; Управління освіти 

2009-20 І Ор.р 

• заміна вікон у кабінетах та коридорах ЗОШ Н!5 та Nи7 
Управління освіт •• 

2009-20 І Ор.р 

• заміна світильників у класах ЗИЗ 
УпраВJIіння освіти 

2009-2010р.р 

4.3а6еЗllеЧЄlІІlR УАlОВ теМ0 та еllергозбеРeJlСЄlІІ1R в заЮlада.~ освіт" 
І.Проведення ремонтів електротехнічних приладів; 

Управління освіти 
2008-20 І Ор.р· 

2.Проведення ремонтів електротехнічних приладів; 
УпраВJIіння освіти 
2008-2010р.р 

З.ЗдіЙснення перевірки опору ізоляції електропроводки та контур захисного 

заземлення, встановлення блискавковідводів. 
У прaвnіння освіти 
2008-20 І Ор.р 

S.Ш«ЇЛ61lа 6ібліоте/(а. 36epeJlceIIIIR та 1l01l0ВIlЄІІІlВ 6і6л;отеЧlllL~ фОllдів: 
• організація щорічних конкурсів фахової майстерності бібліотечних 
працівників; 

УправліННJI освіти 
2008-2010Р·р 

• участь у Всеукраїнському конкурсі «Шкільни~ бібліо~кар - 2009»; 
УправлІННЯ ОСВІТИ 

2008-20 І Ор.р 



• проведення міських акцій «Живи, КНlіГО!)); 

• створення електронних каталогів 
НМЦ; 

Управnіння освіти 
2008-20 І Ор.р 

фондів шкільних бібліотек 
Управnіння освіти 

2008р. 

(10) та 

• запроваДIІТIІ централізоване комплектування бібліотеЧlІІlХ фПН.1ів 
інформаціЙШIМl1 засобаМIІ, в т.ч. електронними; 

Управnіння освіти 
2008.р 

• поповнення фондів бібліотек педагогічними виданнями, навчально
методичною, художньою літературою; 

Управnіння освіти 
2008-20 І Ор.р 

• здійснення передплати на основні періодичні педагогічні та дитячі 
видання; 

Управnіння освіти 
2008-20 1 Ор.р 

• забезпечення бібліотек сучасною комп'ютерною технікою та 
оргrехнікою; 
придбання сучасних бібліотечних меблів; 

Управnіння освіти 
2008-20 1 Ор.р 

• забезпечс;ння умов зберігання фондів, догляд за книжковим фондом; 
Управління освіти 
2008-20 1 Ор.р 

• забезпечення бібліотек бібліотечною документацією (сумарні. інвентарні 
книги, індивідуальні картки обліку, щоденники ~оботи б.ібліотек) 

УпраВnIННЯ ОСВІТИ 

2008-20 1 Ор.р. 

• забезпечення вихованців загальноосвітніх шкіл значками, що містять 
символіку міста. Управління освіТІ{ 

2008-2010р.р. 



тис.~" ------. -, 2008 а09 2010 1 
Sидamrи , 

Раом в тому "мспl: Разам в тому чмспl: Разам в таму чмcnl: 

Заr.фонд Спец. фонд Заr.фонд 
Спец. 

Заr.фонд 
Спец. 

фОНД 
. 

фонд 

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

IІІlська nporpaMa "Заranьна 
:ервдНА освіта " 
І.2О08 - 2010 р.р., зuвеРД1К8на 6298,4 253,4 6045,0 21526,2 111,0 21415,2 21039,7 55,0 20984,7 

~Ішенням сесП &мр вІд 
НІ 

мвта: Надання заranьноі обов'язкова і середньоі освіти. Забезпечення здобynя освіти дітям відповідна до іхнlх потреб 

Завдання 1. Заб83пе"..,... обов'язкове Iб830nnатне здобynя повна і заranьноі середньоі освіти 

nO/RJ3HUKU: 
кlnькlсть шкln (8ідПО8ЮНО до типу 
ШlШIJu), оа. 10 10 10 

к1nькlcть neдn08цl8Hикl8, чоп. 673 673 673 
кlnьюсть ста80К педпрацl8НUЮ8, 

861,3 879,5 879,5 oiJ. 
кlnькlcть кnacl8 (кnacl8-

378 386 386 коммектlе. оа. 
кlnькlt:mь учнІ&, чоп. 9700 9700 9700 
KlnbKlt:mb учн. на 1 neiJпpaцl8HиKa, 

14 11 чоп. 11 

8идатки на oiJнО2О учня 8 рІк, грн. 
3179 О 

3авдання 2. Створити оnтимanьнl умови ДnH якlсноrо нав"anьно-виховноro процесу. 

3uoiJu: 4268.0 І 4268,0 120000.0 120000,0 120000.0 20000,0 1. Д06yiJoeа оо зош НІ 2 700 700,0 5000,0 5000,0 



- " ... - - - -.- .. .- ... -.,,- о 

'- O~ . 
fнIpmIt:mb пpotНttrIIIQ-«lfIDIJUC-

700 'Нt1riJDlryМflNmllЦI 

tuЮЩ. дo6j/дDf1ц ItfI.М 800 

nomужнicmь, кn.ciв (учНіІІ) 12 (380) 

2. РеIfOНCmРУІЩIR гімна" 700 700,0 5000 5000,0 500й 5000,0 

ПDII83Ники: 

вартість проектНD-llOшmорuс-
700 нor дrжyментеціТ 

InnOЩВ peкoнcmpyкцi1. If8.M 

l~. БyiJlsнuцтso ш«Onu-свдка не 
,твputnOpl7 ЗОШ Nl1 25DO 2500,0 10000 10000,0 10000 10000,0 

поквзниllU : 
88ртlcть проектно-кошmoрuc-

1500 н07 документеціТ 

IЮІІІVЖНlcть ШIlOЛU кnaCЇ8 28 
IdnЬІІІcmь учнІ8 У ШllOЛі 840 
потужність садкв, груп 6 
ldnысітьb дІтей 8 сааиу 150 
4. BcтeнoeneHHII IrНOnOlt три80ги у 

368.0 368,0 закn8дtvt асе/ти 

nOIf83HUIlU : 
Idnbкlcmb KНOnOK, шт. 32 
8артість пocnуаи не рік, грн. ВООО 

8становлення 1кнопки, ерн. 2500 

Завдання 3. ПривеС'ПІ cr8H "ав.,мь"их примІщень у B'AnOB'AHlcn. ДО cahItaPHO-rlrI,:нl"них вимоr. 

3lUtOдu: 1&8~0 
1. ЗакІнчення капlmsnьноео 

ОО 168~0 108~,O 0,0 1085,0 740,5 0,0 74~& 

jP8Мoнmy фet:8ду ЗОШ Nl9 5В4.1 584,1 О D 



--- --
1 'llDШmopur:NII"",.,,1r:mb. mur:.'PН. І 2038,3 

DCfЮf:НD ItDШmirl н. 01.01.ОІІр, " 71,3 
2. Г1poeвiJвHНR р81ЮНr:mpукці1 
фsr:вду ааш,. 10(зНRtrlmв cmвpd 0,0 200 200,0 О 
IUIШnIlЦ штуквтYfЖВ та 

nофар6уваННR стін) 

nOlf83HUIlU : 
аартість npoekmHD-кошторuс-

50,0 нor доКУМ8нтац11, тис. грн. 

площа фасаду, КВ.М. 510 
3. ПроаеденНR реконcmрукц1і 

О 290 290,0 О 
,Фасаду ЗОШ НІ в'замlна аікон} 

показники: 

аартість nроектно-кошторис-
50,0 

но1 документац1і 

кількІсть аlкон, шт. 193,0 
fНН!т;cть 1 81кна, 21»1. 150~0 
4. ПР08едення peКOHcтpyкцir 

О 795,0 795,0 О IФасвav СnШ Nl7/3BMlнa аlкон) 

noкsзнииu : 
аартість nроекmно-кошторuc-

75,0 но1 документац' 

кількІсть а/кон, шт. 480,0 
аартlсть 1 81кна, грн. 1500,0 
5. Проаедення реконcmруицl1 
фsc&ду СnШ Nl5(з&мlн& аlкон, О 
IDeкoн Ів &xDдvJ 

О 740,5 740,5 

nlЖ83нuиu: 

&артlсть nроеитНD-кошторuc-
но1 &жументацl1 100,0 

nлощ& ахос)у, КВ.М 
50,0 

аертістЬ 1 ка.М, грн 
1000,0 

кількІсть аlкон, Шт. 
387,0 

аартість 1 81кн8, гри. 
1500,0 

3 



n:r,or-- -- - -----',-,18 --- ---v ----- ------1-- - -х-
L -, "L аг;. 

ImвНВК' 

І IЮltll3НUItU : 
111ЛDЩ8 tIIiJмDf:mItU,,,,,.1I 450 900,0 

8apmit:mb 1"".11, гри 195 195,0 

7. ВcmвнtJlll1ення нових nвривн/е е 
ЗОШ NR6 (600м)та ЗОШ н.9(9DOм), 78,0 78,0 195 195,0 О 

НВК(600м) 

показники: 

дОfUlШна 020РОЖі, м 600 1500,0 

8артlсть 1 м , 2РН. 130 130,0 
8. ЗабезП8чення УЧН;8 питною 

518 518,0 518,0 518,0 518,0 518,0 80дою "Йодіс-Emвnон" 

показники: 

кlnькlcть флЯ2 на рІк, шт. 18500 
8артlсть 1 фЛЯ2и, арн. 28 
норма на 1 учня 8 день, лlтрl8 0,2 
9. КanlmВnЬHий Р8монт 

419,2 419,2 харчоблокІ8 

показники: 

кfnЬKlcть хврчoбnокl8 9,0 
кількість одиниць облаанання, шт. 66,0 

завдання 4. 3а6e:lпечити умови тепло- тв енерroзбереження в закладах освіти. 

Зuoди: 158,5 68,б 90,0 3302 0,0 330,2 244,2 0,0 244,2 
1. Встановлення 

0.0 86 86,0 О теDМОDе2vлятODlе 

показники: 

кількість терморегуляторl8 5,0 
8артість 1 терморегулятора 17200,0 
2. nlдгomоека систем опвnення до 
ОПВnlO8вnьнО2О cuoнy !ЩО 90,0 244 244,2 244 244,2 

n0lffl3HUIШ : 
кількість З81U1еiJІ8 15 
середня 8артlcmь послуги на 1 

6000,0 замад, грн. 

.. 



7 І .''1 Ііі" І 61 ,а\' г-
l IIQIilIRHUItU : 
Winbiiltim. mllnлaлlчШlWluкitI.шm. 
IIf1P117lcmb 1 mllnлonIчШlЬНUIt8. ари. 

'4. 3амІна enекmросеlmильникl. 

n0lt83HUW : 
кількість enекmросеlтильникї., 
шт • 

• артість 1 с.lтильника, грн. 

3 

19500,0 

10,0 10,0 о 

10 

1000 

,Завдання 5. 36еріraти тв поповн\Овати 616піотвчний фОНД в заranЬНОDCвїтнlх закnадах. 

Заходи: 184,91 184,901 0,001 111,0 
1. Придбання комп·ютері. у 
біблІотеки 

показники: 

KlnbKicmb комп·ютеріа, шт 

.артість 1 комп "ютера з 
ПРО2рамним забезпеченням, грн. 

2. ПОП08нення біблІотек мето
дичною та xyiJoжньою 
пІтературою 

П0К83ники: 

кlnькють прим1рникle,шт. 

KlnbKicmb приМlрникl. на 1 закnад, 
шт. 

середня .артlсть 1 примІрника, 
грн. 

3. Оноanення бlблlomечного 
обладнання 

показники: 

KlnbKlcmb КOМMeкml., шт. 
.артlcmЬ 1 коммвкту, грн, 

&0,0 50,00 о 

10 

5000,0 

20,0 20,0 20,0 

1330 1330 

133 133 

15 15,0 

60,0 60,00 56,0 

5 5 
11600,0 11600,0 

о 

111,00 0,00 55,0 55,00 

о 

20,0 20,0 20,0 

1330 

133 

15,0 

56,00 о 

--, 

0,00 



-;====~ / 1 f І І І І \ Г· :::;:::.. ..д ~.- : - ~. -" ~ 
І ntJItIIЗНUItU : 
'tdлыtit:m6 нвОмену&ВНЬ, шт. 

cepвiJHII SSpm/r:mb 1 HBOМeнyвaHНR 
нврік, грн. 

В. Зв6езпеченНR учнів значками 

показники: 

кількість найменувань, шт. 

середНІІ вартість 1 найменування 
нарік, грн. 

150 

233,0 

19,9 19,90 

150 

233,0 

Секретар ради 

150 150 

233,0 233,0 

150 150 

233.0 233,0 

<===- Сапожко І.В. 

.. __ ,_ооо . о .. 0 



ПОД8'IJUI : 

начanЬНllК управління освіти 

Погоджено: 

заступник міського голови 
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