
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИЇВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г І 
. Про затвердження Програми фінансової 

ПІДтримки державного професійно-технічного навчального 
закладу "Броварський професійний ліцей" у 2008 р. 

Розглянувши подання державного професійно-технічного навчального 
ЗВКJlаду "Броварський професійний ліцей" відповідно до стапі 91 
Бюджетного кодексу України та керуючись стапею 61 Закону України .. Про 
освіту", cтaтri 85 Бюджетного Кодексу У країни, пункту 22 стапі 26 Закону 
YI\-раіНlі "Про місцеве самоврядування в Украіні", а також враховуючи 
ВІІСНОВКИ постійних комісій з питань регламенту, депутатської етики, '3 

ПIIТ8НЬ соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
11 цін, Броварської міської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму фінансової підтримки державного професійно

технічного навчального закладу "Броварський професійний ліцей" у 2008 р. 
(додається). 

2. фінансування заходів, визначених ~poгp~o~, зді~СНЮЄТЬСЯ в межах 
КОШтіВ, затверджених у бюджеті міста на ВІДПОВІДНИИ пеРІОД. 

3 К цього РІ·шення покласти на заСТУПНllка 
.. онтроль за виконанням 

МІСЬКого Голови Шестопал л.п. 

СеКретар ради 
I.В.Сапожко 



ПОДОІІIIJІ: • 
HO'IOnbltltK управліННІ ОСВІТИ ____ -+---- В.І.ОНltщеllkQ 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського ГОnОВИ 

- начВJIЬНИК юридичного відціny 

- начВJIЬНИК фінансового управліНВJI 

Q/. Ч Л.П.Illecпq 
~~!/. 

'-~ І.Г 'лавер 
---------~-----

~А.м.зeJI-

Щ / 
- начВJIЬНИК управлінНJI економіки. Н.І.Саченко 

--------~-------

- на_ник зanuп.ноro відділу ~ Н.І.ГнатюК 

- гопо~ комісії з питанЬ соціально
~КОНОМIЧНфО~ та ~льтурноro розвитку, 
юджету, IнаНСIВ та цін А.В.Булка 

0ОО2а6 



ПРОГРАМА 

ЗАТВЕРджЕНО 

рішенням Броварської 
міської радІ! 
від J, t. O,t 200 І р 
К!! 63/- ~З -{).!J-- . 

фінансової підтримки 
деРЖВВIlОГО професіЙllо-теХllіЧIlОГО IIDвчDлы�огоo 1ВКЛDДУ 

"БроваРСЬКIIЙ професіЙНllЙ ліцей" 
на 2008 р. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ДІ1ТНЗ "Броварський професійний ліцеЯ" є державним f.DВЧальним 

зaкnадом другого атестаційного рівня, що 1абе1печує реалізацію права 
rpOMВДIIH та здобyтrя професійно-технічної та повної загальної середньої 

освіти, Шцей здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як 
правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів, а також 
підготовку та перепідготовку робітників і незайнятого населення. ЛіцеЯ є 
неприбутковою організацією. 

Головним завданням ліцею є: 
• організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, 

• вавчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична 

ДЇJmЬHiCTЬ, 
• організація професійно-практичної підготовки учнів, слухачів на 

Виробництві, 
• здійснеННJI професійно-технічного навчання робітників підприємств, 

організацій, незайнятого населення. 

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 
Підготовка висококвanіфікованих, kohkypehtho-спромоЖН~1Х на рин.ку 

праці робітників. Створення нanежнИХ умов ДJUI навчання УЧНІВ (слухаЧІВ) 
ЛІцею. 

3 ДЖЕРЕЛА ФШАНсУВАННЯ ПРОГРАМ~ .. 
ф. • Програмою, 3ДІИСНЮЄТЬСЯ 1а 

оа",... lHaнcYB8ННJI заходів, визначених о програмі - додаток 
'--.11S0К коштів міського бюджету. (ПЛанування п 
Додається). 



4. ЗАХОДИ ~ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
4.1. Продовжити Пlдготовку квanіфікованих роб. • 

( •. .. ) . ІТНІІКІВ дЛЯ 
підПР"СМСТВ оргаНlзаЦIИ МІСта. 

Дllрекціи ДОТИ] "БровареЬКIIЙ профееіЙllllЙ 
ліцей" - ПРОТИГОI\t 2008 р. 

4.2. Провест~ вивче~ня ринку праці та врахОВУ10Ч~1 потребу в 
кваліфікованих роБІтниках Пlдприємств (організацій): 
• здійснити моніторинг ринку праці та на його основі cKoperyBaTl1 

підготовку, перепідготовку робітників, 

• провести зустріч роботодавців з учнями (слухачами) ліцею ДЛЯ СПрlІЯННЯ 
В працевлаштуванні випускників. 

ДJlрекціи ДПТИ] "БровареЬКIIЙ профееіЙllІІЙ 
ліцей" - ПРОТИГОI\I 2008 р. 

4.3. Для створення належних умов для навчання учнів (слухачів) ліцеlО: 
• провести ремонтні роботи ( заміна вікон та ремонт даху навчального 

корпусу). 
Дllрекція ДОТИ3 "БровареЬКIIЙ 
ліцей" - протягом 2008 р. 

профееіЙllllЙ 

4.4. Соціальний захист учнів з числа сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування: 

• придбання одяry, 
• HaдaHНJI матеріальної допомоги, 

• організація харчування. .. профееіЙllllЙ 
ДJlрекціJl ДОТИ3 "БровареЬКIIІІ 

ліцей" - ПРОТJlГОМ 2008 р. 

Секретар ради 
І.В.Сanожко 
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Потра6 .. у Відповід •• о дО PD30'" D то • .,. • ... САІ: 
ПроrpаА'ІІ Фіll.llс:уа.I".і І •• 

Фіl •• IIСОDоrо ОIОДИо.-СТ UIn"ODII&\ CIICU. 
2008 рік :sar. 

ресурсу фОIШ І pO:lal~'"Y "'ОIШ .ф'ОlШ 

1 2 З 4 5 6 ., 8 9 

Проrpаа.а фінанс:оаоі підтрИl1КJI ДПТНЗ 
60 nI&':. грн. 

1. "Броварс:ь.,,.Й професійний аіцей" 

Мета: 
СтвореНRJI нanежиих умов ДJUJ нввчанRJI учнів ДПТНЗ "БроваРСЬКlIі1 професіЙНJIR nіцей" 

3аВД811ПR 1: Надати за рахунок БJОДЖету міста фінансову ПЇД'rplIМХУ ДnТНЗ "БроваРСЬКlIі1 професіі1ШIі1 
nіцей"в створенні нanежиих умов ДJU1 навЧaRНJI учнів 

nІ&':. грн. 
БО,О 

ПОШIJІІUКІІ 8UKo"a",UI: 
. 

ЗDlіна вікон навчanьноrо корпусу (сім вікон) 40 
зaranьна СУМ&, тис. rpH. -10 
частхов\\й ремонт покрівлі нввчanьннх 10 
пРlUtlіщень (ОАНа тис. м2) 

зaranьна сум&, тис. rpH. 10,0 
nPlщБDlI1Ut МJU(oro інвентарю та 

оБМ)'11JU1p)'DDlI1ІJI ДJUI АЇ'Іей-снрі'І та АЇ'Іеіі, 10 
позБDDJIеl111Х батькївськоrо пікпувШПIJI 

зaranьна СУМ&, 'І11С. ГОll. ~tltd" _d * ~ 
ВСЬОГО: //..\. ... (6" ~~ ,,~,,\. 

V~~ ~~~O~ 
Секретар ради ':t ~O'~ І I.В.СаnoЖlCO 

~~ 
~ 



ЛОДОІІІІЯ: 

ночonы�ІІкK управління освіТІ{ 
8.1. Оflllще~ 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗОC'l)'пнltК міського ГОnОВIf 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСП 
YnРАВAlННЯ ОСВІТИ 

lJI.rtRa іlщ/8. nrел.(О4494J 5-и-8/,. tIIt.'CJ. 7-13-79 E-nrQіl:ОsvіIQВ1'Оvaru(iЛukr.lltl 
N!! 1,11 

___ від ___ _ 

Про ВКJIIOченНJI питанНJI до порядку 

денного чергової сесії 

Секретарю Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

УправлінНJI освіти просить ВКJIIOчити до порядку денного чергової сесії 
Броварської міської ради у лютому 2008 року питання: 

1. Про затвердженНJI «Програми розвитку та фінансової підтримки 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Броварський професійний ліцей» на 2008 рію). 

Начальник управліННJI освіти . Онищенко В.І. 

Т"""ю" 
7-23-79 
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