
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердженНJI міської програми 
«3 любов'ю до рідного міста Бровари» 

Відповідно до поданНJI управліННJI освіти від 06.02.08 р. за Н!! 103 , з метою 
~ активної ГPOM8ДJIНCЬKOЇ позиції, пропаганди здорового способу ЖИ1ТJI, 
60р0тьб11 зі ппсідпивими звичками, формув8ННJI почyrrJl господаРJl й господарської 
Щоовідальності, спонуканНJI членів територіальної громади до активної протидії 
DJIODВІ бездУХовності, аморальності, антигромадської дiJшьності, керуючись п.22 
а,26 Закову Украіни «Про місцеве самоврвдуваннв в Украіні», враховуючи 
priOмевдац1Ї постійної комісії з гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРПІІИЛА 

І. Затвердити міську програму «3 любов'ю до рідного міста Бровари» (Програма 
додаЄТЬСJl) 

2. Фінансовому управлінюо здійснювати фінансувaнJIJI Програми в межах 
асиrиyвавь, затверджених на галузь «Освіта» . • 

3. Управпінвю освіти інформувати Броварську МІську раду про ХІД вИJ(ОВ8.IIIIJI 
Програми щорічно до 20 гpyДНJI. • 

4. Контроль за викон8ННJIМ цього рішеНВJI покласти на заступника МІського 

~рради 
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Паспорт програМl1 
«3 Лlобов '10 до PЇДlloro мі,...... Б "... роваРII» 

На).: Програма «3 Лlобов'ю до рідного міста БроваРІІ»). 
:JI,UODIIIIK ПроrраМII: Броварська міськрадІ, 

Б~оварський міський голова Антоненко 
ВІКТОР Олександрович 

POJp061111K ПроrраМII: Управління освіти Броварської міської ради, 
Науково - методичний центр 

Авторський KOJleICТIIB: 
.. -еріВIIIIКІI авторсь
"-01'0 колеКТІІВУ: 

.. "ОНСУJlЬтаит: 

Шестопал Людмила ПетрівнІ, 
Онищенко Володимир Іванович 
Антоненко Віктор Олександрович 

~Ieтa Проrрами: Міська програма «3 любов'ю до рідного міста 
Бровари» покликана об' єднати зусилля педагогічних колективів 
3ВJ'anЬBoocBiтнix, дошкільних, позашкільних, вищих навчальних закладів, 
)"ІНів, студентів, батьків, громадськості на втіленНJJ конкретних заходів, 
направлених на вихованНJI соціально активної, національно свідомої людини, 
що Наділена глибокою громадською відповідальністю, високими дУХовними 
IХОСТlМи, родиннимИ і патріотичними почyтrями, повагою і шаною до 
oroЧУЮчих, до рідного міста. 

Не Може бути здоровим місто, якщо в ньому є прояви вандалізму, 
ВМОР8JIЬиоі поведінки, бездуховності, недбалого cтaвneННJJ д~ свого здоров'я. 

. B~OB8ННJI ПОчутІ'я відповідальності, учні - па~ери ~lCЬK?ro ~ови у 
ВJlРllпеНН1 проблем міста - це має стати запорукою УСПlШНОІ реалlзацl1 
IІроІрамн. 

ПРограмою передбачається виконaнНJI заходів ~OДO КУЛЬТНВ~НJI 
kpaЩИх рис українськоі ментальності - працелюбноСТІ, толерантноС'П, поваги 
до XdIlКИ, ЛЮбові до рідної землі, родини, свого народу, бережливого ставленНJI 
до надбань людської праці. 

~aв.цaIlIlB ПроrраМII: Завданнями міської Програми є пропаганда здорового 
nОСОбу ЖИтrя боротьба зі шкідливимИ звичками, формуванНJI по~ _ rocn ..' •. нyкaнНJI вихованЦІв до актиВНО1 

Одаря и господарськоі віДПОВІДальноСТІ, спо . 
1IpD?и .. :.. • eHНJIМ бездуховНОСТІ, 

-·"ощl проявам аморалЬНОСТІ, правопоруш t 

IНтJsrpOM8Д .... • 
сыQи дuшьноСТ1. . б . учнів студентів У реалізації 

ОСНОВНИМи завданнями педaroпв, атьК1В, , 
31](0 • 

д1в (додаються) Є : 
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• впровадженНJI в своїй діяльності Принцип' ..00 •.• • ІВ ryМ8НlзаЦIІ та 
ДC)lОhl'ВТJI38ЦIJ, поєднання педагопчного керіВНицтва '" • 
.' • з ІНІЦІативою І сааfDДJJJlЬНбl~О ~HIB, р ... озвиток навичок ПОЗИтивного мислення' 
• все Ічне І ПОСТ1ине залучення міської впади б . ' . '" 

• , аТЬКIВ до реanlзаЦl1 _ОДІв; 

-звnучеННR представників учнівської молоді ДО вир б . 
• •• о лення І експертизи ва МІСЬКОМУ РІВНІ важливих питань розвитку, благоустрою міста. 

Tep_lillll рсаJJізаціі ПрограМII: 2008 - 2010 р.р. 

СІруктура Програм .. : Вступ 

ВlllСОПDвці Програми 

06сяm та джерела 
Фіl181lсуванни: 

Мета проrpами 
Очікувані результати 
Основнізвходи, спрямовані назабезпеченНJI 
реалізації ПРОrpами 
Показники ефективності 
Фінансування 

Міська рада, управління освіти, відцin культури, 
керівники навчальних закладів міста. 

Загальна вартість Програми - 884 тис. грН. 
- бюджетні кошти; 
- спонсорські кошти. 

ОЧікуваНі результати: Основними результатами виконання Програми 
6~AYТЬ системні позитивні зміни у вихованні ГРОМ8ДJIНИна своєї країни, свого 
Мlств, ФОРМУВВННJI почyтrя господаря й господарської відповідальності, 
naтріота, орієнтованого на здоровий спосіб ЖИ'П'JI. Створення міста високої 
"Упьтури. 

Орга~ізаqіи контролю . ... _ 
~ ОЦIUlOванни: Системний моніторинг реМ138ЦІІ Програми. та 11 • 

ФІНансування; участь владн, батьків, громадськості У незалежному ОЦІнюванНІ 
IJCoсті ВиховВННJI молоді. 
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І.ВСТУП 

Місто Бровари - одне з найбільших і найпотужніших міст Київщини. 
вперше Бров~ри ЗraдylОТЬСJl У документальних джерелах у 1630 році. 

Tyr ОДВІКУ ?РОЖИВ8J!И ЛІ0ДИ працелlобні, талановиті, котрі творили міць 
своєі MВJ10Ї БатьК1ВЩИН~. Іх в~чні послідовники, продовжуючи добрі справи, 
побудУВВnI{ ~учас~е ІНд?'СТРІ~ьне ... Micт~ з вагомими досягненНJlМИ у 
nроМJlCJlОВОСТ1, БУДІВНИЦТВІ, СОЦlалЬНIИ сфеРІ, спорті, культурі. 

У всі часи броварчани славились своєю працелlобніСТ10 . , 
цілеспрямоваНІСТЮ, талантами, духовніСТ10. Люди - слава і гордість міста 
Бровари. Місто - наш дім, місто добробугу і процвітаННJI. 

ІІ.МЕТА ПРОГРАМИ 
Міська програма «3 любов'ю до рідного міста Броварю) покликана 

об'єднати ЗУСИЛЛЯ педагогічних колективів загальноосвітніх, дошкільних, 
позашкільних, ВИЩИХ навчальних закладів, учнів, студентів, батьків, 
rpoА.8ДСЬКОСті на втіленНJI конкретних заходів, направлених на вихованНJI 
соцівльно активної, національно свідомої ЛЮДИНИ, що наділена глибокою 
11JОМ8ДСЬКОЮ відповідальністю, високими духовними ЯКОСТJlМи, родинними і 
Da1ріoтilчними почутт.ями, повагою і шаною до оточуючих, до рідного міста. 

Не може бути здоровим місто, якщо в ньому є прояви 

вандапізму, аморальної поведінки, бездуховності, недбалого ставлення до свого 
здоров'я. 

Виховання почуття відповідальності, учні - партнери 
міського голови У вирішенні проблем міста - це має стати запорукою успішної 
реалізації програми. 

Програмою передбачаєть~я виконання захО~іВ щодо 
kYJlЬТИВ)'ВaНJUI кращих рис української ментальноСТІ -: працелюбноСТІ, 
Тonерантності, поваги до жінки, любові до рідної ~емЛІ, родини, свого народу, 
бережливого CTввneННJI до надбань людської прaцt. 

ш.оЧІКУВАВІ РЕзУЛЬТАТИ 

О П амн бvдуть системні позитивні 
Сиовними резу.:льтатами виконання рогр J'.cтв, формування поuvrrя 

3АІ. оо ··ни свого М1 8J ••. 

ІИИ У ВИХованні гроМ8ДJПIИна своЄ1 кра1 .' іота, орієнтованого на 
ГОсподар. й господарської відповідальноСТІ, па~ 
здоровий спосіб життя. Створення міста вИСОКО1 культури. 

,ПИ СПРЯМОВАВІ ВА 
ІУ. ОСНОВНІ ЗАХО,...-, ~ пп ПРОГРАМИ 
3АБЕЗПЕЧЕННЯ РЕAJDЗ~-

s 



І. Гордіl\ІОСR ТІІІ\І, ЩО 1\111 бровар , ча.lІІ. 

11 PoJPOбlml систему занять, виховних годин леп '" 
~eIllIJI рідного міста: ' ОРI1В З вивченНJI історіі та 
• IЬill- бровврчани І»; 
· .я в місті roCnOAap»; 
· «Тpaдlщіі мого міста»; 
• сВllДВтні ЛІОДИ нашого міСТІ!)); 
• .ТІІ-МОЄ щастя, ти - моя доля»; 

• .oбnIIЧЧJI міСТ8»і 
• cВOНlI ЗВХІtЩ8JIИ місто Бровари». 

нмц, KepiBllllКU ІІавчалЬІІIl% 
закладів, 

І квартал 2008 р. 
11 ПроведенНJI заходів щодо 
DI'OродженlU1 «Людини року» 

визначенНJI номінантів щорічної церемонії 

ОргК01tІітет, 
2008 -2010 р.р. 

IЗ.УРОЧIІСТОСті З нагоди визначення «ЛюДИНИ року». 
Відділ культУРІІ, 
щорічно, 

вересень 

1.4.проведеННJI конкурсу ДИТЯЧИХ М8JIЮнКЇв «3 любов'ю до рідного мїСТ8). 

нмц, Днз, 3Н3, 
щорічно вересень 

l,s.прове Ф .. . . fAr! • дення естивamo творчих родив «Тепло мо1Х долонь, І розуму, І серци 
"'1110 РІДНе' • І МІсто, ВІДДаю». 

Управління OCBiml', 
щорічно вересень 

1.6.про . ведеННЯзвходів щодо визначення Почесного ГРОМ8ДRнина МІста. 
Відділ культуРІІ, 

щорічно, 

17 вересень 
~~ОВодити зустр' . гром" nаllВМИ мїста, видатнИМИ людьми, що .... ат. ІЧІ З почесними u,.v-. 

у МІсті, У мікрорайоні навчального з8КJIадУ· д' 
КеріВНIІЮI !lакла ІВ, 

18 n постійно. '. Рово ~ею пвм'J1ТИИМИ МІСЦJ(МИ 
llicra. дити екскурсії до міського краєзнавчого ••• " - , 
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KepiBllllКU заlC/lадів, 
110стіЙllО 

IJJlpoВOДlml ~ошу.кову po~oтy ~oд~ створення у кожному навчanьному закnаді 
_ria стеНДІВ, КІмнат з ІСТОРІІ МІста, шкоnи дитячого садк!, . 
I\l~'" 'позаWКIЛЬНОГО 
~, ВllЩОro навчального закладу. 

Керівники за1(Jlадів, 
постійно 

І.ltОфОРМlmJ .в з~адах освіти, культури та спорту куточки символіки міста 
rrp6, прапор, ГІМН МІста). 

Управління освіти, керіВllикизакладів, 
відділ культури, відділ фізичної культур" 
та спорту, 

лютий, березень 2008 р. 
I.lШоВDДlIТИ урочистості З нагоди врученНJI міським головою учням І-х, S-x, 9-х 
Dliввїдзнак міста - значків із зображенням Герба м. Бровари. 

Управління освіти, 

вересень 2008,2009,2010 рр. 

1.IШоВDДlIТИ урочистості З нагоди врученНJI педагогічним працівникам міським 
I'О.1Овою відзнак міста - значків із зображенНJlМ Герба М. Бровари. 

Управління освіти, 

березень 2008 

1.13.поводити урочистосі із врученНJI учнівській молоді паспорта ГРОМaдRНина 
У1]laiи11. 

Управління освіти, керівники навчQлыl% 

за1(Jlадів, 
1 Раз у квартал 2008- 2010 рр. 

1.14Лродовжити шефство над могилами та пам'ятниками загиблим бровврчанам 
II~ голодоморам та політичних репресій. . 

Керівники навчальнUX заЮlад,в, 
nостіІЇНО • оо 

1.IS'npOnOD'Itп__ .. ... ДJIJI учнів 7-9 КnBCIB «ТВОІ права і 
h. __ ~ --,(1'1 правовии лекroРІИ 

·r-ІІІІІЩІНСЬка відповідальність)) 
Керівники навчалЬНl1Х заЮlадів, 

1.16 CllcтЄAIaтll~HO пе еказів про рідний 
'PaJiПРОводити Пошукову роботу щодо збору ПІсень, л~геН:~тl'Р вчителі, 

. ЗастynНZIКU 3 tnlXOBHO РО , 
вuxователі, 

1.17.0р nостіІЇНО жніх творів, творів образотворчої 
~ оводити Конкурси поетичних та худо 

ІаНості «я JПoбто своє місто)) 
БДют, 
до Дня ItІіста 
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8 проведеІІНЯ зaranьноміських тематичних уроків ПРИСВRчених .. 
~I"" ю видати ....' геРОIЧНОМУ tllPО~Гf, сьоroденн , им ЛІОДRМ, ~CТOPII, географії рідного міста. 

Keplflllикu ІІавчалыllа заЮlадів, 
щороку, 

J вереСІIR 
J.l9.Dровсдення зaranЬНОМісь~х тематичних уроків, ПРИСВRчених геРОІМ Другої 
CJitoвoi віАJIII, трудових подв~пв, Почесним громадинам, видаmим ЛІОДRМ міста. 

КеРІВНИКИ навчальних закладів 
Щороку 
б грудllR, 

23 Лlотого, 
8 траВIIR 

1lOЛровсдення роботи по ВИJlвnенню жертв голодоморів та політичних репресій. 
Відділ культури, відділ у справах 
СЇАІ 'і і Аfолоді, 

постійно 

12IBIII'OТoВJIeННJI та розміщенНJI соціальної реклами з питань патріотичного 
1IXOВ8ННJI молоді. 

УnравліНIIR праці і соціального 3tШlСmy, 

постійно 
l.22.ПродовЖити виroтовnенНJI календарів, значків. 

Броварська міська рада, 

щороку 

1.23.продовжити видрух фотоальбомів, MaTepiВJIiB про ДОСІПІенНJI 
&ym.typи, освіти, будівництва тощо. 

Броварська міськрада, 
щороку 

п. ЩаСЛllва РОДІІна - щаCJIllве місто 

в ranyзі 

tl,n • шкільних зaranьноосвітніх та 
РО~оВЖИти роботу лекторію ДJIJI батьюв У до , 
~ закладах з проблем сімейного вихов8ННJI. НІІХ заЮlадів 

КеріВНUЮI навчQЛЬ J 

... О 

2.2.Орrall;Ой_ nОС=~сНехай зміцнїВШИ і вирісши дитина 
C�oUt6;-~lІати проведеННJI родиннИХ с 

:rьklB продовжує політ» ВZIXOBHoi роботи, 
ЗастуnНUЮІ3 

2з n nостіІЇНО б ківська ласка в серці дитини 
~ВОдиТИ батьківські збори, бесіди «Добра ать 

• HZI% заЮlадів, 
КеріВНllЮI навчQЛЬ 

nocтilїHO 
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t33J!po8Dд,mt систему заходів з питань збору та збереж • 
~lІlосрenіJ(віЯ, вивчення родоводу, звичаїв, обрядів. ення родинних традlЩIЙ, 

КеріВllики lІаВЧQJIЬНих заЮlаді 
.w , 

nосmlllllО 

J,S.ОрJIIlізуваnl р~БОТУ шкільних клубів сімейного відпочинку, де Можна 
gtpJIМanl ПСІJХОПОПЧНУ, медичну консультації. Організувати відпочинок дітей 
If»3>')JOЧНlJіІ час. у 

у'nр'~ВЛі"'l1l освіти, відділ у справах 
СIAІ І та Аfолоді, 

керівники lІаВЧQJIЬНих заЮlадів, 
постійно 

16.ПровоД11ТИ спортивні змагання «Тато, мама і я- спортивна сім'я». 
КеріВllики lІавчалыІx заЮlадів, 
щорічно 

ш. Будьмо МllлосеРДН11М11 

11.Орraнiзувати роботу волонтерських загонів з метОЮ допомоги ветеранам 
~тoi світової війни, солдатським вдовам, ЛЮДJ(М похилого віку. 

. Керівники навчальних закладів, 

nостіііно 
1:Шродовжити збір матеріалів про життя і подвиги ветеранів Другої світової 
iiвn, воїнів-інтернаціоналістів. 

Заступники 3 ВUXOBHO; роботи, 
постійно 

~ЗЛроводиТИ благодійні акції: «Будьмо милосердними» (збір одиry, взyтrx, книг, 
II)IaIoOKДJIJI вихованців ДИТJIЧИX будинків), «Від щирого cepЦJD). 

Заступники 3 ВUXOBHOi роботи, 
] постійно 
.4.Oпircyватися долею безпритульних тварин на ВУJIИЦRX міста. CтвopeНВJI при 
Itttpuнариїй лікарні міста DpИ1Улку ДJUI тварин. 

комунгосп 

15n.__ ·в міста «Чому тварини 
onr::,~сти соціологічні опитування серед мешканцІ 
-....uoтьcи ва &уnиці'1 чи здатен я не допустити ць.ого?». 

Управління ОСВІти, 
ІЛ квартал 2008 р. 

l~.рО3роб ною твариноЮ і довести до відома 
"еІ ііа кти правила поведінки з безпрИТ)'ЛЬ житrєдіяльностї». 

Уроках «Основи здоров'Я», «основи безпе~ нмц. 
УпраВЛіННЯ ОСВІти, ' 

D квартал 2008р. 
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~7.Y р»ІКВХ пр~ведення к.>'~ьтур.."о-бnагодіЙних заходів дnя дітеЙ-Сlfріт та 
pllців соцtвnьно-реабtntтаЦ1ИНОГО центру (UlJобистою) ПРОВОДИТІІ 

~i30Baнi вистави, концерти, виготовляти власноруч подарунки. 
КеріВlIllки nозаUlкілЬІІU% ІІавчQлыІІх закладів . - ' 110СnllllllО 

lVI Фор"'уваIIIIВ ПОЗllТllВllоі МОТllваціі ІІа ЗДОРОВІІіі спосіб Жllтrи 
У дітей та молоді 

4.1,Р03робltТlf ціnьову програму проведення профіnактичної та оздоровчої роботи 
_оro-вanеоnогічної освітньої діяльності, спрямованої на підвищення 
цanmцiііних ресурсів організму, формування куnьтури здоров'я та навичок 

6onе'ldоіповедінки У дітей (на період до 2010 р.). 
Керівники навчQJIыIzх закладів, 

берєзень 

4lНaypoкax «Основи здоров'я)), фізичної культури, зaНJl'П'JIX У ДНЗ, на виховних 
.ах проводити бесіди з утвердження здорового способу житrя. 

. Керівники навчQJIыllх закладів, 
nocmil;HO 

u.проводити щорічні фестивалі «Здорова сім'я - здорове ~iCTO)) • 
УпраВЛІННЯ OCBlnJl" 
щорічно 

t4.Dpoводити спортивні змaraннJl між масами «Веселі старти)). . 
Керівники наВЧQJIЬНІІХ закладlВ, 
nостіІіно 

4.s'nРОIОДИТИ бесіди про шкідливість паління, в~ивви~ .. алкоroЛlO, наркотичних 
1to6'1I із метою запобiraннJt РОЗПОВСlOджеННJI ВІЛ-1НфеКЦll. д· 

KepiBHIIКZ' наВЧQJIЬНZI% закла ІВ, 

nостіІЇНО 
4.6J1poво • • • wими спеціалістами. 

АНТИ ЗУСТРІЧІ З наркоnогоМ та ІН KepiBHIIКZI наВЧQJIЬНZІХ закладів, 
nостіІЇНО 

4.7.п • озповсюдженНJI ВІЛ-інфекції. 
РОводиТИ заходи з метою зanобtrallНЯ Р Відділ с;,., т та .молоді, 

1 грудня щорічно 

4.8.11ро б • пndдnиВИМ звичками тощо. 
ВОдити Дні здоров'я, місячНИКИ борОТЬ и l~epiBHIIКZ' наВЧQJIЬНZI% закладіВ, 

До А.blCllародНого Дня боротьби 
зіСн/дОА' 
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безпе'llml умови щодо залучення дітей до занять у СПОРnfВНlfХ секціях, 
'J~~v об'єднаннJIX У позаурочний час. 
J1)'W'"' 

Керівники ІІавчалЬІІIlX заЮlадів, 
управліНІІЯ освіnlll ,відділ у 
справах сім '; та Аlолоді, 
nостіІіllО 

~.І0.0Рl'8Jlізувати ПРО8еде~~ туристичн,?, походів (заranьношкільних, клаСНIІХ, 
lf)'DOB1JX), зanyчивши дО Ц1ЄI роботи баТЬКІВ, громадськість. 

Керівники ІІавчалыlх заЮlадів, 
управліНІІЯ освіnlll, 

систємаnшчно 

4.IІ.ПРОВОДlfТИ батьківські збори, лекторії з проблем психічного та фізичного 
ЩІОВ'JI сім'ї, користі загартування дітей, про здоровий спосіб житrя членів 

роА'ППL 
KepiBHикu навчальних заЮlадів, 

nocтilїHO 

tl2.Проводити творчі зустрічі, ток-шоу з видатними спортсменами - нашими 

DJIIШІІІ. 
KepiBHIlКU навчальних заЮlадів, 
постійно 

v. Ми - господарі нашого міста, збережемо його красу 

S.I.проводити міський конкурс на краще озenененНJI клас~их та wкinьних 
IIpJIмjщень, групових кімнат у ДИ3, загальноосвітніх та позвшкШЬНИХ навчальних 
1IQaДaX. 

Управління освіти ,КП «БроваРІІ-
Флора», 

щорічно 

S.2Зanp с .. """'ень VU1Iївською, 
Овaди'rи практику висаджеВSJI зелених на uw-.. • J •• -

C!yдellТcь никами ГPOMaдCЬKOCТI. 
кою молоддю та представ KepiBHиКlI навчалЬНZl% заЮlадів, _ 

відділU та управління БроваРСЬКОl 

Sз.n 
~. PDВDДИТИ трудові десанти по 
~""'nXтa . спортивних м&ЙДавчиюв. 

A,icbKOf радІ', 
щороку . , 

ій шкільного ПОДВІР JI, 
прибиранню териТОР 
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rr • иКII навчальних ЗОЮlадів, 
~ep'BH 
nостіІЇНО 



~~npoВOAIIТlI виховні 
~IIВO~ cтaВJI~HНJI 
jJJIIостеП РІДНОГО МІСта. 

заходи, СПРЯмовані на формуванНЯ дбайливого і 
до духовних культvnн . , .. .1" ИХ, моральних І матеріалЬНIІХ 

КеріВllики навчалЬІІllX заЮlадів .- ' постІІІІІа 

5.5.ПРОВОДlIТIІ eKcкypci~ на. Пі~приємства міста з MeтOIO ознайомлення з іх 
~Ю, з працею Лlодеи, ЯКІ змІЦНЮЮТЬ добробут міста. 

КеріВllиКll ІІавчалЬІІllX заЮlадів, 
nостіІЇllО 

16.ПРОВОДlml зустрічі з представниками трудових династій, видатними ЛІОДЬМИ 
Jlim. 

Керівники навчалЬIllІХ заЮlадів, 
nостіІЇно 

17.пРОВОДИТlІ систематичну профорієнтаційну роботу у навчальних закладах 
JliСІІ. 

Керівники навчалЬНIІХ заЮlадів, 
nостіІЇно 

SJЗanроввдити міську акцію «Друге житrя вторинним ресурсам» (диспути, круглі 
CI'IIJIП, ВIIСтавки, еколоriчні подорожі з метою віднайденНJI способів застосуввнНJI 
відходів виробництва та твердих побутових відходів). 

Управління освіти, оргаНIl 

учнівського самоврядування, 

щороку 

S.9.СтвоРИТИ міський природничий пізнавально-розвиваючий комплекс: 
• ПРИРОДНИЧИЙ музей Броварщини європейського piBНJI. 
• ЗІ!МОВИЙ сад. 
• міні -зоопарк домашніх і екзотичних тварин. 
· Ландшафтний сад який ВКJIIOчає сади в мініатюрі. . 

, Управління освіти, ДЕНЦ «КалfЄJIlЯ», 

2010p. 

SlO.n . ' 'їздах листівки-зверненНJI . РоводиТИ ащію «Чистий дім», РОЗМІСТИВШИ в пІД 
со мешканців. 

УправліННЯ освітІІ, • 
керіВНIІЮI наВЧQJIЬНIІХ закладІВ 
Постіііно 

5.11 ор . • ої реклами про дбайливе 
11 •. : raнlЗувати конкурс на розробку COЦI8JIЬH 
-.ОШе оо. иродИ 

ННІ дО води, теплІ, електроенеРПl, пр уnра:mіННЯ освітІІ, 

Постіziно 

S.l2.n ~ 
РОВОдlІТИ щорічну акцію «Збережи ЯnИНК)') • 
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~lз.ОРl'8llізувати. шкільні КОнкурси 
upIIPDДlIOro матеРІалу. 

KepiBllикu ІІавчалыllx заЮlадіs 
грудень, 2008, 2009, 2010 ' 

зимових букетів зі штучних квітів та 

3аступllики з ВІІ%ОВІІО; роботІІ, 
грудень 2008-2010 

~14.зanpовадIIТИ екосуботники прилеглих територій закладів освіти міста «Місту 
.. JCJIell)' ВУЛІIЦlО». 

KepiBllllКU ІІавчалыІІ% заЮlадів, 
щокварталЬІІО 

1IS.ПРОВОДllТИ конкурс серед дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
J1111IДЇB на кращий спортивний майданчик 

Управління освіти, відділ ФЇЗІІЧІІО; 
культури і спорту, 

серпень, щороку 

5.16.Проводити фестиваль «Майбутні зірки профілlOlОЧИХ видів спорту нашого 
1ІЇаа» серед учнів навчальних закладів. 

СК «Гарт», 

ntpaBeH~ "ІОРОКУ 

іl7.Проводити фестиваль східних бойових мистецтв «Спорт проти arpecii та 
архоманії». 

Управління освіntZl, 

щороку 

5.18. З метою збережеННJI традицій Українського козацтва проводити змаганНJI 
'Нащадки козацької спави». 

Управління освіntІІ, 
ntравень, жовтень, 

щороку 

~1IOДItти спортивні змllJ"llВВJl з пerкo&ТJlll1'И'ШОro кросу «Молодь проти 

Управління освіnt", 
Лllсmоnад, щороку 
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У.ПОКА3НИКИЕФЕКТИВНОСП. 

показниками ефективності реалізації Проrpами будугь системні 

311Т1Івні зміни У вихованні IОНИХ броварчан, зокрема: о ф. . 
с ормоваН1СТЬ почуття господаря І господарської 

відповідальності; 
активна протидія проявам аморальності; правопорушенням, 
бездуховності, антиrpомадській діяльності; 
уміння боротися зі шкідливими звичками, вести здоровий 
спосіб життя; 
mобити рідну зеМЛIО, свій народ, своє місто; 
бережливо ставитись до надбань ЛlOдської праці. 
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"ПІС.l'Ри. -v. ФІНВНCVSВННR nPOIJJBM. ПОКВ3НИКИ. 

І 2008 2009 2010 1 
Видатки 

Разом тому числІ: Разом в тому числі: Разом в тому числІ: 

Заг. Спец. Заг. Спец. Заг. Спец. 

фонд фонд фонд фонд фонд фонд 

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Міська nporpaMa "З ЛlОбов"lО до 228,0 228,0 178,0 178,0 277,0 277.0 
plAHoro міста Бровари" 

Мета: Виховання соціanьно апивної , націонanьно свідомоТ ЛlОдини, що наділена глибокою громадською 
відповідальністlO ,високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, повагою І wаною до оточуючих. 

до рідного міста 

Завдання 1. Відзначення найкращих представників громади 

Заходи 

Урочистості 3 нагоди відзначення 50 50 50 
"ЛІОДИНИ року" 

Показники 8иконання: 

IflЛькість номінацій 12 12 12 
Кількість номінантів у номінаціях 3 3 3 
Видатки на одного номінанта 1,4 1,4 1,4 
Конкурс дитячих MВnIOHKIB " З 2 2 2 
ЛlOбов"lО до plAHoro міста" 
Показники 8иКОН8ННЯ: 

Юnькість Y'l8сників І 1000 1000,0 1000,0 
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~ ..... ,. 
'" ти нв DiJНtNID ". 
Проведення феCТ1flвапю ТВОРЧИХ 5 
родин" Тепло мо1Х долонь ,і розум, f 
серце тобі О, рідне мІсто, вІддаю" 

Ilnn&..";;;rn&.. unuiu§ui,' 

1К"lЛькісmь n---· а!_ У •• _а.: •• _ •• :_, 

ІІа 

Проведення урочистостей з наrоди 

Івручення міським rоловоlO учням 1-
х.5-х.9-х кnaciB значків із 
)6раженням символіки міста 

І· 
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1600 
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І
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ааї.-.:а педfrorlчним працівникам 

' .. 
i~n ... 1, _.:11 а!_а ••• и'", 
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ІПроведення урочистостей 3 наroди 
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[Проведення спортивноro змаraння 
!"Тато мама і я - спортивна сім"я 

IКin ... ";~т ... nnА"и 
1r.;;'Llli,.rnL u",-'~iuall;n 
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Заедання 3. Формування позuтuвно)" мотивац;;' на здоровuіі спосіб життя у дітеіі та молоді 

іliроведеиия щорічиоrо фестиввnlO" 10 
'Здорова сlм"я - здорове місто" 

111'І .. __ ...1 .. ';' __ ...... .1Іі •••. 

1':--- ......... 1"8 • • І" 
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5 5 

'І ..-
0.7 0.7 

1 1 

10 
3 

10 
3 

1 

І 

3 



-турнІр:. _рІІІ7'О IdО"".. .. н_. 
'Спо".,. проТІІІ a,.".r:lf'na наРItOМ8Н"'· 

ПоlillзнultU 8иltOнанНR: 
:и:;. __ ..;,. ... L 11І1".1fA8 .... ";а 

--: ..... L 

Видатки на одного n~МOЖЦR 
Міський nеrкоатnетичний крос .. 
Моподь проти СНІДу" 

ГlОК8ЗНUКU 8иконаННIf: 
IСшь";",,,,1.. UUDt!&I' '~;II 
..: .. L .. r ...... L na"a •• ,,'WI'Ї. 

Видатки на одного перJlМОЖЦЯ 

:МІські змаraння серед у"нівської 
МОПОА\ "Нащадки козацької спави" 

IЛоказники 8иконання: 
1111-;;. иI ...... L ....... IfAU"II;a 

ЮпьЮmnь пеоемюwa«в 
Видатки на одного перемOЖЦIf 

:І 

1 

5 

100 
12 

0,250 

1000 
5 

0-,-200 

100 
зо 

0-,-167 

а 

1 

5 

100 
12 

0,250 

1000 
5 

0.200 

100 
зо 

0.167 

:r; 

1 

5 

10 
3 

0,250 

1000 
5 

0.200 

100 
30 

0-,-167 

3a8aaHНlI4. Форму&ання почуття госnоааря і госnодарсьно; 8ідnО8ідальностl , бережли8е стааленнв аа наабань 
людськоr праці, ща примножує красу рідного мІста 

заходи І 
nJ!08edeHHIf_ t;fJ_qlanIaHo)" peкnaMи 50-,-0 50.0 50.0 

4 



о 

- о о о- о - о 

/ВudвЛ7КU". ot1uн IIDиIIIIIDНшr І а 0.,0. І 00101 І , 0.010' \ 

І:ОНКУРІ: Н. кр.ще o:IeпeHeHНR 5 5 5 

навчальник примІщень 

r10КВЗНUки 8UlЮнанНR: 
1т. ~. . ._- 500 50 50 
..:_, ~--, .. _. . ~.'I 1 1 1 . ~--, "Їа зо 30 30 
Видатки на одного пе(J8МОЖЦЯ 0,2 0,2 0,2 
Висадження зеnенитх насаджень, 5 5 5 
wкinьних anей 

Гlоиазнuиu 8UlЮнання: 
..: .... : .. -- !Ііа 200 200 200 
І" . ~ 0025 0025 0.025 
Міська акція Apyre ЖИ1ТR вторинним 1 1 1 
ресурсам ( диспути, виставки, 
екоnоriчні подорожі. 

Гlоиазнuкu 8uионання: 
JlIІ 

. ._. __ ••••• .:- AJII,ir 1000 1000 1000 
Витрати 8 розрахунку на одного 

0,002 учасника 0,002 0,002 

Ст80рення мlсыt000 nрuроiJНUЧО20 
nізна8алЬНО-РОЗ8U8аЮЧО20 1,0 1,0 100,0 
ItOMnneHCII 
ПОIl8ЗНUКU 8UltOнання: 
",. . .•• -=::- 4 4 4 
Витрати 8 розрахунку на один 
напрямок 0,250 0,250 25,000 

о 



jj' 
,--, І аанtrЯ 

IKoH1tYPC на lІращuі1 сnорmи8ниі1 
··'1~_·······r ЗОШ 

r:;;л ... .,:,.-,. ----.. _ ..... :. 
Витрати на одного переможця 

І
Проведення урочистостей 3 нагоди 
вручення учням 1-х-11-х класів значків із 
-~--"-"нням символіки М. Б~ 

11 .................. иВlи .. a! 

2001 

0.001 

2.0 

3 

0.667 

80,00 
І RII:.nmn,.n,.uua значків 1з символікою міста \ 

lаеDбlе М. БDО88DU 19,50 

Секретар ради 

~ 

0.001 0.001' 
, 

2.0 2.0 

3 3 

0.667 0.667 

ВО.ОО 80.00 

f.~~b. 

Сапажко І.В. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВmння I<ИIвСЬКОf ОБЛАСТІ 

ОСВІТИ 
01400 ОА" Бровари, вул. rlRapilla 18. 

від С{. f'2.. 011 Н!! (С'& ' ти (294) 1-14-81, 1-14-81,7-1З-79 -
На1/! за --

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Прошу Вас внести на розгляд чергової сесії ПИТaннJI «Про 
затаерщкеННJI міської Програми «3 любов'ю до рідного міста Бровари») 

Зповагою 

Начат.ник,управліНИJI освіти 

Bнr. ТеПnlOk Л.М. 

І БРОВ";:СЬЮltl ~ 1 
ВxJдниli j'IJ..-IfJ l~ 

. ,;Й-" lJt 1)3 ,. 
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