
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження доповнень до міської програми І 
«Загальна середня освіта» на 2008-2010 р.р. 

затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 14.01.2008 р. Н!!601-32-05 

Розглянувши подання управління освіти від 03.03.08 р. за Н!! 203, З 
метою приведення стану навчальних приміщень у відповідність санітарно
гігієнічних вимог, керуючись п.22 ст.26 Закону України <<Про місцеве 
самоврядування в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань Броварська міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Затвердити доповнеННJI до програми «Загальна середня освіта» на 
2008-2010 роки, затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. Н!! 601-32-05, згідно з додатком. 

покласти на заступника 

'Ceкp~p ради І.В. Сanожко 

... . .. 



ПодавІО1: 

Начальник упрaвлimuI освіти 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник УПР~ННJI економіки 

Виконуюча обов'язки начальника 

фінансового відділу - заступник, 
і начальник бюджетного відділу 

. " 

Начальник загальног~ відділу 

Голова постійноі комісіі 
з гуманітарних питань 
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А.В. КрИВОJlОС 
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Доповнення 

Додаток до рішення 
Броварської міської ради 
від"!, 0I.&r;t р._ Ngli-l6' -45"-м-

І 

до міської проrpами «Загальна середня освіта» на 2008-2010 р.р. 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 14.01.2008 р. Н!! 601-32-05 

1. Доповнити завдання 3 програми «Загальна середня освіта» на 2008-
2010 роки пунктом 1 О наступного змісту: 

- Проведення капітального ремонту спортивних майданчиків 

зоm І-Ш ст. Ngl, Н!!2, Н!!3, Н!!5, Н!!6, НВК, зош І-Ш ст. Н!!9, 

СЗОШNg7 

- Проведення капітальних ремонтів спорnалів зош Nfl2, зош 
Н!!3, зош Н!!6, сзоm Н!!7. 

- Проведення капітальних ремонтів актових залів зош Ngl, зош 
Ng3, сзоm Н!!7. 

- Ремонт вхідних груп зоm І-Ш ст. Nfl2. 
- Капітальний ремонт 30Ш Н!!I. 

Секретар ради 

Управління освіти 
2008 р. 

І.В. Сапожко 



Подання: 

НачвльВИІС управління освіти _~...:;..... __ В.І. Овищевхо 

Погоджено: 

Заступник міського голови ---..':оо.....:::=.;.... _ л.п. Шестопал 



ДоповнеННJI 

до міської програми «Загальна середня освіта» на 2008-2010 роки. 

IV. Фінансування програми. Показники. 

Видатки 2008 2009 2010 

Потреба РаЗ0М втому Разом в тому числі: Разом в тому чисnі: 

у числі: 
фінансу І 

ваннІ 
3ar. Спец. фонд 3ar. фонд Спец. 3ar. фонд Спец. 
фонд Фонд Цільвий фонд фонд 

розвит фонд 
ку 

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Міська nporpaMMa: _3аranьна середня 
освіта» на 2008-2010 роки 

Мета: Haд8ВIDI зaranьиої обов' JlЗкової середньої освіти. 3абезпечеННJI здобyтrя освіти відповідно до іх потреб. 
Завдання 3. Привести стан навчanьних примІщень у відповідність до санітарно-rіriєнічних вимоr. 

10. Капітальний ремонт ЗОШ Ng1 500.0 500.0 
Показники: 

Ремонт санвyзnів 80.0 80.0 
Ремонт aкmoвoT зали 300.0 
Ремонт коридорів 120~ --~ ·~.~a1L ~ , ' .. " ~.~ * ',- о =І: 
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БРОВАРСЬКА rvпСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСП 

YDРАВAlRRИ ОСВІТИ 
07400 ЛІ.Бровари, ?Л.ГQZаР;ІІа,1В, mел.(О4494) 5-14-81 (фаltс), 7-23-79 E-lІІа;!:Оsv;tаВrovаrll@"kr.ІІеt 

():J, О j ОсРр Н!! r;?O;j 

наН!! ~ від ----
СекреmаРl0 Броварської .міськоїради 
Cano:JICКY ІВ. 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Управління освіти Броварської міської ради просить Вас внести на 
розгляд чергової сесії питання: 

1. Про BHeceHНJI доповнень до міської програми «Загальна сереДИJI 
освіта» на 2008-2010 р.р., затвердженої рimеИНJIМ Броварської міської 
ради від 14.01.08 р. Н!! 601-32-05. 

2. Про внесення доповнень до міської програми <dIозa.mкiллю) на 2008-
2010 р.р., затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 14.01.08 
р. Н!! 601-32-06. 

3 повагою, 
начальник упрaвлiиНJI освіти 

Теnnюlt л.м. 
7-23-79 

В.І. Онищенко 
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