
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИівськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про хід виконання міської Програми «Обдарованість>;:l 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 11.11.2004 р. Ни 571-26-24 

Заслухавши звіт начальника управління освіти Броварської міської 
ради Онищенка В.І. «Про хід виконання міської Програми «Обдарованість», 
керуючись ст. 25, п.22 ст.2б Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Украіні», враховуючи рекомендації постійноі комісії з гуманітарних питань 

та комісії з питань бюджету фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт начальника управління освіти Броварської міської ради <<Про хід 
виконання міської Програми «Обдарованість» взяти до відома 
(додається). 

2. Визнати роботу управління освіти по виконанню міської Програми 
«Обдарованість» задовільною. 

з. Управлінню освіти Броварської міськоі ради продовжити виконання 

даної міської Програми. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Шестопал л.п. 

Секретар ради 

М.Бровари 
від ,;с. а. .,t~D 
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Подання: 

·нияосвіти начальНИК управт 

погоджено: 

виконуючий обов'язки 
заступника міського голови -
керуючий справами виконкому 

начальник юридичного відцілу 

начальник фінансового управління 

виконуюча обов'язки 

начальника управління економіки -
заступник начальника 

начальник загального відділу 

голова постійноі комісії 
з гуманітарних питань 

голова комісіі 
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Видатки 

1 

Міська nporpaMa "Обдарованість". затверджена 
рішенням сесіі 6МР вІд 11.11.2004 р. НІ 571-26-24 

Потреба на 2008 

Додаток 

до рішеНВJI Броварської міської ради 
«Про хід виковlШВJ[ міської Проrpами «ОбдаровавїС'ІЬ», 
затверджевої рimеввям Броварської місьхоі ради 
від 11.11.2004 р. N! 571-26-24)) 

Виконання станом на 01.06.08 р. 

в тому числІ: в тому числІ: 

Разом Спец. Разом 
Заr. фонд 

фонд 
Заr. фонд Спец. фонд 

2 З 4 5 6 7 

1176.0 1176.0 564,9 

Мета. Створення системи пошуку. розвитку й педаrоrlчноі пІдтримки талановитих дІтей та пІдпІтків, стимулювання творчоro 
самовдосконалення учнlвськоі молодІ. самореалlзацП особистостІ в сучасному суспільствІ. 

Завдання 1. СтвОDИТИ системи стимулювання IнтeneКlYВl ьно І ТВОDЧО обдаDованих дІтей та моло.лl. 
Заходи: 224,9 224,9 
1. Щорічне нагородження Новорічними та Різдвяними 19.9 19,9 19,9 19,9 
подарунками обдарованих дІтей закnадів освlти мІста 

Показники: 

кlnькість нагороджених 1990 1990 
вартІсть одного nодарунка 10,0 10,0 

2 .БезкоштовниЙ підвіз учнІв до навчально-вихрвного 
комплексу, гlмназіТ Ім. Олійника, сnецlалізованоТ 
загальноосвітньоТ школи І-ІІІ cm.Ns 5 з nогnи6леним 
вивченням іноземних мов та сnеціалlзованоТ школи І-ІІІ ст. 160,0 160,0 87,5 87,5 
Ns 7 з nогnи6леним вивченням предметів суспільно-
гуманітарного та природничого профілів. 

Показники: 

кількість маршрутів 5 5 
- -



1 2 3 4 5 6 7 І 

rdлькість охоплених учніе 460 460 І 
rJічне еартість послуги на 1 УЧНR(грн) 347,8 4350 

J • Проведення щорічних CВRт "Творча обдарованість~ 45.0 45,0 10.0 10,0 
"Срібні дзвіночки, КВН, БреОн-ринги 

Показники: 

r<ількість звходів в рік 4 4 
кількість призових місць 150 150 
середня вартість нагороди (грн.) 300 300 
Завдання 2. Забезпечити n ArOТOBКY neAaror чних прац вник в м ста до роботи 3 обдарованою молоддю. 

Заходи: 360.1 360,1 
1. Проходження курсІв підвищеННR кваліфіквц/Т усіх 87.0 87,0 87.0 87,0 
категорій педагогічних працівників 

Поквзники: 
кількість педагогічних працівників, які повинні пройти 167 
Ікуоси (осlб) 
сеоедня ваотість ПОслУги (гон.) 521 

2.Проведеннв та участь у науково-практичних 
конференціях, семінарах,приCВRЧених проблемам розвитку 30.0 30,0 30.5 30,5 
творчого потенціалу педагогів та учнІв мІста 

Показники: 
кількість vчасників семІнаоів (осіб) 145 145 
сеоеднв вартІсть послvги (aOH.J 207 J/ 
3 .ПродовжеННR співпраці з організац1Rми та установами, 
провідними HayкoвЦRMи, робота яких спрямована на 230.0 230,0 
навчаННR та розвиток обдарованих дітеО 
(експериментальна робота) 

-



1 2 3 4 5 6 7 І 

Показники: 

кількість закладів, охоплених вкспериментальною 4 4 
Dоботою 

доnлвта за експериментальну роботу, " 15 15 

кількість вчителі а, що проводять апробацію пІдручників 10 10 

доплата за апробацію підручникІв, " 15 15 

кількість вчителів, що проводять апробацію електронних 8 8 
засобів 

доплата за апробацію електронних засобів " 15 15 
4 .Щомісячна ~оnлата . вчителям,якїнавчають учнів-
призерів різних етапів олімпіад, спортивних турнірів та 
МАН' :: . ..... '. 

13,1 13,1 14,4 14,4 

Показники: 

кількість призерів 10 5 
розмір доплат l"J . 20 20 
Завдання 3. ПDОДОВ1КИТИ ВПDОВадження сиcrеми ПОШУКУ обдарованих дітей. 
Заходи: 591,0 591,0 
1. Проведення мlських,шкільнuк 
олімпіад,конкурс/в,спортивних та інтелектуальних 
турнІрів, фестивал/в,конкурсlв-огляд/в творчих 20,0 20,0 20,0 20,0 
робіт,тощо, спрямованих на виRвnення і самореалізацІю 
обдарованих дітей та молоді 

Показники: 

кількІсть заходів в DiK 140 140 
кількість призових мІсць 420 420 
кількість охоплених vчнів 1500 1500 
сеDедня вартість нагароди (aPH.J 50 50 

2. Збереження та розширення мережі навчальних закладІв 276,0 276,0 120,0 120,0 міста з поглибленим та профільним навчанням . 
--



1 
Показники: 

кількість годин поглибленого вивчеННR предметів (на 
тиждень) 

доплата за поглиблене вивчеННR предметІв, " 
3. РозширеННR мережі гуртків, секцій та факультативів в 
навчальних закладах усіх типів 

Показники: 
кількІсть додаткових штатних одиниць керівникІв гуртків 
вDНЗ 
кількість додаткових штатних одиниць інструкторів з 
IdJізкvльтvoи в DНЗ 

2 

775 

50 

295.0 

15 

15 

3 4 5 6 7 

775 

50 

295,0 145.0 145,0 

15 

15 
----

Завдання 4. Забезпечення участі обдарованих дітей уміжнародних освітнІх та СПОDТИвних формах (семінарах. конкурсах. 1VPHipax тошо) 
Заходи: 
11. ЗапровадЖ8ННR ОБМІНУ освІтнІХ делегаЦІЙ мІста з 
MicтaM~7no6paтиMaMи та іншими зарубіжними містами на 
підставі укладвних угод освітніми, спортивними 
.закладами, асоціацlRми тощо 

показники: 

Юлькість заходів на рік 

кількість vчасників 

180 

8 
120 

CspedHR вартість послуги (вlдРRджеННR) (rpH.) ~~1=:: .. 1..500.0 
#,,ю ~ (.1 ~ .... :-..... 

Секретар ради 

.., 4) j 

~Ф . t..~ 
-J. .. g 
~,.~ .; ~O 
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30.6 30,6 30,6 

15 
2000 

І.В. Сапожко 



Под8.ННJI: 

начальник управління освіти 

Погоджено: 

виконуючий обов' язки 

заступника міського голови -
керуючий справами виконкому 
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