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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про внесення доповнень до міської програми "І 
«Загальна середня освіта на 2008-2010 роки», 

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

Відповідно до подання управління освіти від 06.10.08 р. N!! 1030 
керуючись пунктом 22 cтaтri 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції гуманітарної комісії та 
комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін 
міська рада 

ВИРПІІИЛА: 

1. Внести доповнення до міської програми «Загальна середня освіта на 
2008-2010 роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради 
14.01.2008 р. N!!601-32-05 доповнивши таблицю розділу 3: 
<dIриведення стану приміщень у відповідність до санітарно -
гігієнічних вимог» пунктом 7 наступного змісту: 
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Подання: 

Начальник упрaвлiвиsl освіти 

Погоджено: 

Виконуючий обов'язки 
застymппca міського голови -
керуючий справами виконкому 

Начальник юридичного відцілу 

Начальник управління економіки 
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Начальник фінансового управліННJI 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відцілу -
головний спеціаліст 

Голова постійної комісії 
з гуманітарних питань 

Голова постійної комісії з ПИТань 
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін 
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.міського голови -
секретарю ради 

СаnожкуLВ. 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

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

- Про BHeceНIUI змін та доповнень до Програми «Загальна середня освіТа». 

НаЧaJIЬишс управління освіти В.І. Онищенко 
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