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г Про затвердженНJI міської проrpами --, 
«3 турБОТОJО про кожного)) на 2009-2011 роки 

Відповідно до подання управління освіти від 28.07.09 р. за Ни 828, з 
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1. Затвердити міську проrpаму «З турБОТОJО про кожного)) на 2009-2011 
рр. (далі - Проrpама, додається). 
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HlIJ'O: 

ЗаА'О'''''" ЛРОZРllJffll: 

Розр06",," ПРОZРllJffll: 

Паспорт ПРограМ11 
«3 турБОТОIО про КОЖIIОГО» 

Програма есЗ турботою про кожного». 

Броварська міськрадІ, 

Науково - методичний центр 

Аlеlllа I1POZPllJffll: ~iCЬKa програма есЗ турботою про кожного» ПОКJJикана об'єднаТIІ 
ЗУСJIJUUI виконавчо І влади, депутатського корпусу, громадськості на BтineHНJI 

конкретних заходів, ДJUI CТВOpeHНJI умов гідного, комфортного ПРОЖИВВННJI мешканців 
"іств, гарантій їх соціального захисту, вихованНJI соціanьно активної, націонanьно 
свідомої ЛЮДИНИ, що наділена глибокою громадською відnовідanьніС'ПО, ВИСОIGІМІІ 
дУХовними JlКОСТJlМИ, родинними і патріотичними почyтrJlМИ, повагою і шаною до 
оточуючих • 

Програмою передбачається ВИКОНВННJI заходів щодо культивуванНJI краЩIІХ рlІС 
украінської ментальності - працemoбності, толерантності, поваги до жінки, любові до 
рідної землі, родини, свого народу, бережливого ставленНJI до надбань людської праці. 

3а.да",ш ПрОZРllJffll: ЗавданНJIМИ міської Програми є турбота про літніх людей, 
допомога соціально незахищеним верствам населеННJI, підтримка талановитоі молоді. 
cтвopeННJI передумов ДJIJI становлеННJI цивілізованого ГPOMaдJlНCЬKOГO суспільство, 
спрИJIННJI самореалізації окремих громадин і іх об' єднань, забезпеченНJI гідних умов 
роботи і проживанНJI ДJUI всіх мешканців міста Бровари. 

Основними завдlННJlМИ у реanізаціі заходів (додаються) є : 
- впроваджеННJI в своїй дiJlльності принципів гуманізації та демократизації, 

поєдиВННJI керівництва з ініціативою і самодіяльніС'ПО громади, розвиток навllЧОК 

ПОЗИТИВного мислеННJI; . .._ • . 
-всебічне і постійне залучеННJI міської влади, ГPOMaд~ЬKOCТ1 до ?е~1Зацll захОДІВ, Ь 
- ЗВJIyЧеНВJI молоді до вироблеННJI і експертизи на. МІСЬКОМУ РІВНІ важливих питан 

розвитку, благоустрою місто, турботи про незахищеН1 верстви населеННJI. 

Те,...;,,,, рєалїза.(U ПРОZРllJffll: 2009 - 2011 р.р. 

С"'рую',ура ПРОZРllJffll: Вступ 
Мета програми 

Очікувані результати 

О . входи спрямовані на забезпеченНJI 
сновНIЗ • 

реапізації програми 

Показники ефективності 

з 



B""OllOlll(; 1!р?гРаА!" Мі~ькиЯ ГОЛОВІ, Міська рада, ВlІконавчий комітет 
БроварСЬКОI МІСЬКОІ ради. ynpaвnlHНJI та cnyжби 

0";"1110"; рDул"",а!",,: . Основними результатами виконанНJI Програмll будУТЬ 
Сllстемні ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ У втіленні заходів щодо CТВOpeHНJI умов гідного. 
комфортноro проживаННJI мешканців містІ, гарантіЯ їх соціального захиC'l}'. 
81ІХованні rpОМaдJlнина своєї країни, свого міста, формуваННJI ПОЧУТТJl господаРJl й 
roсподарськоі відповідальності, патріота, орієнтоваиого на здоровий спосіб ЖIIТfJl. 
CтвopeHНJI міста високоі культури та моралі. 

Opztlll;Jal(ЇR І(О""'РОЛІО 
"," Ol(;III00a"'IR: Системний моніторинг реалізації Програми. 
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І.ВСТУП 

Місто Бровари - одне з найбільших і Нвйпотvwu'IШ • К" .J...... их МІСТ И1ВЩИНII. Вперше 
БроваРl1 з~оться У документanьних джерелах у 1630 о і 

Tyr ОДВІКУ проживапи люди прац б' р. Ц • • 
.. Б' У • ~IO НІ. таланОВИТІ. КОТРІ ТВОр1fЛ11 міць своєї 

мlІ1ІОI атьК1ВЩИНИ. ~ ВДЯЧНІ ПОСЛІДОВНИКИ. ПРОДОDЖyJОЧII добрі справи 
поБУдУВ8JJИ .суча~не Ін~устр.івльне місто з вагомими ДОСЯПlеННJlМIІ ~ 
ПРОМIICJlОВ.ОСТІ, БУДІВНИЦТВІ. СОЦlвльній сфері. спорті, культурі. 

У ВСІ часи б~оварчани славились своєю працелlобністю, цілеспрямованістю 
талантами, ДYXO~НlCТlO .. ЛІОДИ - слава і гордість міста Бровари. Місто - наш дім: 
місто добробуту І ПРОЦВІтання. 

11. МЕТА ПРОГРАМИ 

Міська програма «3 турботою про кожного)) ПОКJJикана створити передумови 
ДJIJI всебічної підтримки верств населенНJI і окремих мешканців що ПО1реБYlОТЬ 
допомоги, а ткож підтримки талановитої молоді і будь-яких починань, що несуть 
користь громаді і місту. Через втіленНJI конкретних заходів, направлених на 
дотримання принципу соціальної справедливості, принципу рівності nporpaмa ес3 
турботою про кожного» СnPИJIтиме підтриманню позитивної ситуації у місті, 
нормальних взаємовідносин між різними прошарками населенНJI, забезпеченНJI 
гідвих умов проживання ДJIJI мешканців міста. 

Не може бути здоровим місто, якщо в ньому є прояви вандалізму, аморальної 
поведінки, бездуховності, недбалого ставленНJI до свого здоров'я. 

Програмою передбачається викон8ННJI заходів щодо культивуванНJI кращих 
рис украінської ментальності - працелюбності, толерантності, поваги до старших, 
moбові до рідної землі і історії, родини, свого народу, бережливого ставленНJI до 

надбань moдської праці. 

Ш.ОЧJКУВАШРЕЗУJIЬТАТИ 

Основними результатами ВИКОНання Проrpами будуть системні позитивні 
зміни у втіленні заходів щодо cтвopeННJI умов гідного, ком.фортного nPОЖИВ~НJI 
меlIlКaицiв міста, гарантій їх соціального захисту, B~OBaнHI rpом~нина СВОЄІ 
країни. свого міста, формування почyтrя господаря И .. ГОСПО~РСЬКОl о еНИJI 
ВJДnовідвльності патnіота орієнтованого на здоровии СПОСІб житrя. ств р 

• , '·r , 
МІста ВИСОКОЇ культури та морanі. 



IV. ОСНОВІО 3АХОПU 
3АБЕ3ПЕЧЕННЯРЕ~~:ПР~ОВАВІНА 

IWl.uAЦII ПРОГРАМИ 

1. Гордімося ТІІМ, щО МІІ броварчаllll' 
1.1. РозроБИ,?, систему занять, виховних ro и .: 
сьоroдеиНJI РІДНОГО міста: :Ц н, nеКТОРllВ з вивченНJI історії та 
• «МИ - броварчани!»; 
• <d! в місті господар»; 
• «Традиції МОГО міста»; 
• «Видатні nl0ДИ нашого міста»· , 

«Ти - моє щастя, ти - мои доли»· 
• «Обnиччя міста»; , 
- <сВони захищали місто Бровари». 

нмц, KepiвHllКU навчanыll% заюtадів 
/] кварman 2009 р. ' 

1.2. Проведення заходів щодо 
нaroродженНJI «Людини року» 

визначенНJI номінантів щорічної церемонії 

Оргкомітет, 
2009 -2011 р.р. 

1.3. Урочистості з нагоди визначенНJI «Людини року». 
Відділ культУРІІ, 
щорічно, вересень 

1.4. ПроведеННJI конкурсу дитячих мamoНКЇв «3 турботою про кожного». 

нмц. ДИЗ, ЗН3, 
щорічно вересень 

1.5. ПроведеННJI фестивалю творчих родин «Тепло моіх долонь, і розуму, і серця 
тобі о, рідне місто, віддаю». 

Управління освіnlll, 
щорічно вересень 

1.б.ПроведеННJI заходів щодо визначення Почесного rpОМ8Дlнина міста. 
Броварська 1tliCbKa рада 
щорічно, вересень 

1.7.Проводити зустрічі з почесНИМИ rpом8ДlНВМИ міста, видатними JПOДЬМИ, що 
_вуть У місті, У мікрорайоні навчального закладу. . 

КерівНZIЮlзаЮlадrв, 
Постіziно 

l.~.проводити екскурсії до міського краєзнавчого музею, пам'итвими місцими 
МІСТІ. 

КерівНIІЮІ заЮlадів, 
ПостіІЇНа • 

1.9.Проводити пошукову роботу щодо cтвopeHНJI у кожному навЧ8JIЬН~~З::: 
rn-..

b 
• • •••• уууrоЛИ ДИТJIЧого свдкв, позau,uw.o-

-1 &U~IClB, стендів, кімнат з ІСТОР!! Мlств, &&АП , 

3aJoJaдy, вищого навчальноГО закладу· 
6 



Кері8НІІКlІ ЗQ1tЛQdі& ... ' • • nОСnllllllО 
1.10.Проводити урочистоСТІ 13 ВрученНJI учнівській • 
украjИJt. МОЛОДІ паспорта rpoMaдRHllHB 

УnРQВЛі",1Я ОС8і",lІ, кері81111К11 ІІQ8ЧQJIь",а 
3Q1tЛQdі8, 

1 Раз у К8арmQJI 2009- 2011 РР. 
1.11. Продовжити шефство над МОГИлами та пам' 
та жертвам голодоморам та політичних репресій. JlТНикаМl1 загиблим броварчанам 

Кері81111ЮІ "а8чалыІІх за1tЛQdі& ... ' 
IJОСn",,,,о 

1.12.Продовжи~и п~авови.Й лекторій дnя учнів 7-9 класів «Твої права 
ГPOMaДRHCЬKa ВІДПОВІДальНІСТЬ» 

Кері81111КІІ на8чалЬНlа 3Q1tЛаdі8, 
СllсmелfаmllЧІІО 

1.13.Проводити пошукову роботу щодо збору пісень, легенд, переказів 
рідний край. про 

ЗастУnНIІКІІ 3 ВlІХО8НОЇ роботІІ, ВЧllтелі, 
81ІХователі, 

постійно 
1.14.Проводити конкурси поетичних та художніх творів, творів образотворчої 
дUшьності «Я люблю своє місто» 

БДЮт, 

до Дня міста 
1.15. Проведення загальноміських тематичних уроків, присвячених героїчному 
минулому, сьогоденню, видатним ЛЮДЯМ, історії, географії рідного міста. 

КеріВНUЮI навчалЬНlIХ заl(Jlадів, 

щороку,1 вересня 

1.16. ПроведеННJI загальноміських тематичних уроків, присвячених героям 
Другої світової війни, tpудових подвигів, Почесним ГPOM8ДJIHВМ, видаТНІIМ 
JПOДИМ міста. 

КеріВНUЮІ навчалЬНl1Х заЮlадів 
Щороку 6 грудня, 

23 лютого, 
8 травня 

1.17. ПроведеННJI роботи по виявленню жертв голодоморів та політичних 
репресій. 

УпрaвnіНИJI освіти, . .... . 
віddіл культуРІІ, віdділ У СnJюВОХ СІАІ І і Аfолод,. 
nocтiIЇHO 

11 . оо КЛІМи З питань патріотичного . 8. Виготовлення та розміщеННJI СОЦlалЬНОI ре 
ВlIXOBВНJut молоді. 

Управління nJЮllі і СОllіQIIьного ЗОХІlсmу. 

постійно 
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1.19. ПРОДОВ~ИТИб B~fДPYK фотоanЬБОМів. матеріапів про ДОСJlПІенНJI в """ .... і 
культури. ОСВІТИ. УДIВНІІЦТВа тощо. • _OJ" 

Броварська А.іська рада, 
щороку 

2. ЩаCJIllва РОДllllа - ЩВСЛllве місто 
2.1. Продовжити роботу лекторіlО дnJl батьків у дошкільних ЗaraJIьноосвітніх та 
позашкільних закладах з проблем сімейного вихованНJI. • 

КеріВНIІКІІ lІавчanьНlIХ закладів, 
ПостіЙIІО 

2.2. Організувати проведенНJI родинних СВІТ «Нехай зміцнівши і вирісши ДІтlна 
своіх батьків продовжує політ» 

ЗастУnllllКІІ з ВІІ%ОВІІО; роботІІ, 
ПосmіЙІІО 

2.3. Проводити батьківські збори, бесіди «Добра батьківська ласка в серці ДИТlIНИ 
живе». 

КеріВНІІКlІ навчanЬНl1Х закладів, 
Постійно 

2.4. Запровадити систему заходів з питань збору та збереженНІ родинних 
традицій, сімейних реліквій, вивченНІ РОДОВОДУ, звичаів, обрадів. 

KepiBHIlКlI навчanЬНl1Х закладі, 
Постіziно 

2.5. Організувати роботу шкільних клубів сімейного відпочинку, де можна 
отримати психологічну, медичну консультації. Організувати відпочинок дітей у 
поза урочний час. 

Управління освітll, 
відділ у справах с;", '; та Аlолоді, 
керіВНIl1Ш наВЧQJIЬНl1Х закладів, 

nостіliно 
2.б. Проводити спортивні змаганНІ «Тато, мама і В- спортивна сіМ:JI»). 

KepiBHrlКlI наВЧQJIЬНUX закладІВ, 
щорічно 

ш. Будьмо милосеРДНllМl1 

aroHiB з метою допомоги ветеранам З.І.ОРганізувати роботу волонтерсьКИХ з ого віку. 
Др)Тої світовоі війни, солдатським ВД~B~, nЮДИМнавПчалО":ux закладів, 

.аеРIВНrlЮІ 

Постіzїно • Другої світовоі 
З • . :І і подвиги ветеранІВ .2.Продовжити збір матеРІалІВ про ЖИТІ 
ВіЬи, ВОїнів-інтернаціоналістів. ЗастуnНIІЮІ з ВІ«ОВНО! роботІІ, 

Постіzїно б' гу взyтnr, 
... W6nосердними)) (з Ір ОДІ • ЗЗ n . .... «БvдьмО _а 

. РОВОДИТИ благодійні ВКЦ11..І' • ) «Від щироГО серцю). 
1rb.._ • • '"'"'JIЧИX будиmaв , ~ 
"'ІІІІ(', ІГРашок Д)Ul виховВНЦ1В ~O. 1,_1 З ВllХовно; роuОnlll, 

Заступн А" 
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IJocmirї"o 
3 4 ОпікуваТllСЯ долеlО безПРlrryльних TBapllH на B,V:JIII"ax· С 

• • ...... 'J' -- МІста. творення при ветеРІІнаРНIИ ЛІкаРНІ МІста притулку ДIUI тваРІІН. 

K01t'YIIZOCIJ 

з.s.Розробити правила поведінки з беЗПРИТУЛЬНОIО тваРИНОIО і довести до відома 
дітеn на уроках «ОСНОВИ здоров'я», «Основи безпеки житrєдiяnьності». 

Vnравлі",ut освіти, нмц. 
ІІ квартал 2009р. 

4. Дорогі мої батьки 
4.1 Щомісяця проведити безкоштовні концерти дnя пенсіонерів і ветеранів 
ссДОРОгі моі батькИ). До участі залучати міські художні колективи, ШКОЛІІ дитячої 
творчості тощо. Забезпечити запрошення на концерти всіх людей пенсіnного 
віку. 

Відділ культур" 
4.2 Організація допомоги літнім людим, яким важко виконувати домашНlО 
роботу. 

Vnравлі,,,1Я освіти, 
Відділ сіА. 'ї та А.олоді 

4.3 Постійна та системна підтримка людей похилого віку, забезпечення їх 
пресою, потребуючих - ліками, предметами першої необ~дності .. 

УправЛІННЯ СОЦlального ЗflXllсmу 
НаселеllllЯ 

5. Формування позитивно! M~TIIBaцii . 
на здоровий спосіб жи1ТЯ У Дlтеll та МОЛОДІ 

5.1. на уроках «Основи здоров'я», фізичної культури, з8НJlТ1'JIX У ДНЗ, на 
б . дження здорового способу ЖИТ1'я. Виховних годинах проводити еСlДИ з утвер . 

КеріВНUЮI навЧQЛЬНU% заЮlадІВ, 
Постіziно 

. . . З сім'я - здорове місто» S.2. Проводити ЩОРІЧНІ фестивалІ « дорова . . 
УправлrнlІЯ OCВlтl" • 
відділ сіА, 'ї та А.олодr 
щорічно 

S 3 • між класами (<Веселі старти» . 
. . Проводити СПОрТИ8Ю змагання КеріВНIІЮI наВЧQllЬНІIХ закладів, 

Постіziно 
. . ·ння вживання алкоголю, наркотичних 

S.4.Проводити бесіди про ШКІДЛИВІСТЬ палl ВІЛ-інфекції. 
заСобів із метою запобігання розповсю~е~_, наВЧQllЬНl1Х закладів, 

дepIВHIIA .. 

ПостіlїНО 
S іншИМИ спеціалістами. . 
.5.Проводити зустрічі з наркологом ~еріВНIІЮІ наВЧQIIЬНl1Х закладІВ, 

постійно ВШ-інфекції. 
S бiraнНЯ розповсюдження 
.б,nроводити заходи з метою запо Відділ сіА. 'і та А.олоді, 
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J 2рудня Щ • 
S.7.ПРОDОДИТИ Дні здоров'я, Місячники боротьб °f'ЧІІ~ 

JG' 1113 Wk1ДJJИВJI1tS ЗВІІЧКВМJІ тощо 
epl~"U,"1 ІІаВЧQЛЬІІU% заltЛаді& • 

До А'lЖнародщ)' Д 6 '. 
S.8.Забезпечити умови щодо 3ВJIyЧенНJI дітей о '20 ня ороmь6l1 ЗІ CHJДOA' 
JCJJ)'бах, об'єднаннях у позаурочний час. Д 38НJIТЬ У споpnlВНlIХ секціях, 

КеріВІІІІКІІ ІІаВЧQЛЬІІIІХ заltЛаді& 
jII'равліНІІJI. освіnш ,відділ у , 
справах СЇА. 'ї та А'олоді ... , 

• nосmlllllО 

5.9.0рганlзувати проведенНJI туристичних походів ( . 
!рУПОDИХ), залучивши до цієї роботи батьків, громадс:=~ношкшьних, кnaCHIIX, 

КеріВІІUКU ІІавчanыlх заltЛадів . , 
УlJраВЛІНІІJI. освіnш, 

сuстЄА,аnшчно 

5.10. Проводити батьківські збори, лекторії з проблем псих.·чного ф' , . ,.. . та ІЗИЧНОГО 

здоров Я сІМ І, КОРИСТІ загартування дітей, про здоровий спосіб жиnя членів 
родини. 

Керівники навчanыІІх заlCRадів, 
Постіііно 

5.11. Проводити творчі зустрічі, ток-шоу з видатними спортсменами - наШИМI! 
земnиквми. 

Керівники навчanьнrІХ заlCRадів, 
постійно 

6. Безкоштовниі проїзд для пільгових категорій громадян 

6.1 Організувати на основних автобусних маршрутах роботу спеціальних 
автобусів для перевезення пільгових категорій ГPOM8ДJIН у необмеженій кількості. 

6.2 Забезпечити оформлеННJJ спеціального зовніППfЬОГО вигляду пільгових 
автобусів для їх ідентифікаціії пільговими пасажирами. 

6.3 Організувати інформаційну компанію ДJDI донесення інформації про 
спеціальні пільгові автобуси до населення. ., 

УnраВЛIННJI. еКОНОJШЮI, 

УnравлінНJI. праці та соціального ЗlШlСmy 

7. Ми _ господарі нашого міста, збережемо його красу 

7.1. Проводити міський конкУРс на краще озеленення l(JIа~них та mкinьних 
JJpr.ta.· ·...uix та позВШЮJlЬНИХ навчальних -чulщень, групових кімнат у ДНЗ, зaranЬНООСВlш 
3аІОІадах. 

Управління освіnш , 
щорічно • 

72 З насаджень УЧНІВСЬКОЮ, '. anpовадити ПРаІС'І'ику висадження зелених . 
СТуд никами громадськоСТІ. 

ентською молоддю та представ КеріВНІІЮI навчалЬНlа заЮlадів, 
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В;~ділl~ та JI"раВЛ;ІІ'lЯ Броварськоr 
АflСЬКОI ради, 

• щороку 
7.3. ПРОВОДИТlf ТРУДОВІ десанти по ПРllби аННІ .оо. 
іІРОВIfХ та спортивних майдаНчиків. р О теРlfТОРIИ шкшьноro подвір'я, 

7.4.Проводити виховні 
бережливого cтaвneHНJJ 

цінностей рідного міста. 

КеріflllиЮІ ІІаflЧQЛЬІІU% закладів. 
ПосmіZЇІІО ' 

заходи, СПРямовані На формування дбaйnllВОГО і 
до духовних, КУльтурних, моральних і матеріальних 

KepiflllUKII ІІаflЧQЛЬІІU% закладів, 
ПосmіZЇІІО 

7.S.Проводити екскурсії на підприємства міста з MeтOIO ознайомлення з іх 
роБОТОIО, З працею людей, які зміЦНIОIОТЬ добробут міста. 

КеріflllUЮІ ІІаflЧQЛЬІІU% закладів, 
Посmіzїно 

7.~.Проводити зустрічі з представниками трудових династій, видатними mОДЬМl1 
.IIСТ8. 

КерівНІIКІI ІІавчQЛЬНU% закладів, 
Постіzїно 

7.7.Проводити систематичну профорієнтаційну роботу у навчальних закnадах 
міста. 

КеріflНZIЮI наflЧQЛЬНIІХ закладіfl, 
Постіzїно 

7.8.Запровадити міську акцію «Друге жиnя вторинним ресурсам» (диспути, 
круглі столи, виставки, екологічні подорожі з метою віднайдеНIUI способів 
застосуванНJJ відходів виробництва та твердих побутових відходів). 

Уnраsління oCflimu, 
оргаНІ' учніflського СtlA.Оflрядування, 
щороку 

7.9.Створити міський природничий пізнавально-розвиваючий комплекс: 
оо Природничий музей Броварщини європейського рівня. 
оо Зимовий сад. 
оо Міні - зоопарк домашніх і еКЗОТИЧНИХ твap~. . 

Ландшафтний сад, JIКИЙ ВlCJIIOчає сади в МІНІаТЮРІ. . . 
Уnраsління ОСВІти, ДЕНЦ (fКQA.елlR», 

2010p. 
7 1 оо • • пІД ·'іздах листівки-звернення . о. Проводити акцію «Чистии дІМ», РОЗМІСТИВШИ в . 
До MelIIКaнцiв. 

Уnраsління oCflimzl, 
KepiflHIIКZ' наflЧQЛЬНIІХ закладіfl 
Постіziно 

7:11.0Ргавізувати конкурс на розробку c~~ianЬH~i ~еlCJlами про дбайливе 
1І1Д80DJення ДО води тем&, enектроенерПl, ~ир Д •• 

, УnраSЛІННЯ OCflZnJII, 
ПосmіlїНО 
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7.12.ПРОВОДIIТlІ щорічну акціІО сс3береЖlІ JIJIIIHJCy». 

7.1З.Організувати шкільні 
nрllРОДНОГО матеріалу. 

КеріВІІ""" ІІаВЧQJIЬІІІI% заЮlадів, 
грудеllЬ , 2009, 2010 

Конкурси зимових букетів зі ШТУЧНІІХ квітів та 

ЗастУПІІІ''''' з ВІІ%ОВll01 робот", 
грудеllЬ 2009-2011 р.р. 

7.14.Запровадити екосуботники прилеглих територій закnадів освіти міста «МіС'1')' 
-зenену вулицlO». 

Керів"",", наВЧQJIЬІІІI% заЮlадів 
ЩокварталЬІІО 

7.15.Проводити конкурс серед дошкільних та загальноосвітніх навчалЬНl1Х 
звкnадів на кращий спортивний майданчик 

Управління освіnlll, 
відділ фізllЧll01 кульnryр" і спорту, 
серпень, щороку 

7 . 16.Проводити фестиваль «Майбутні зірки профілюючих видів спорту нашого 
міста» серед учнів навчальних зaкnадів. 

СК «Гарт», 
травень, щороку 

7.17.Проводити фестиваль бойових мистецтв «Спорт проти arpeciї та 
наркоманії». 

Управління освітІ', 
щороку 

7.18. З метою збереження традицій Українського козацтва проводити змагання 
<<Нащадки козацької слави». 

Управління освіnlll, 
щороку травень, :жовтень 

. :летичного кросу «Молодь проти 7.19. Проводити СПОРТИВНІ змагання з легкоа-r 
СНІДу» 

Управління освітІІ, 
л"стоnад, щороку 

8. СоціальниЙ заХІІСТ населення 

виів війнита праці, а також 
8.1 Проводити перевірки умов ЖИТТЯ вете~ю обстеження матеріально побyrових 
J.tllJIозабезпечених верств населення з мет 
ntОВ управління праці 

та соціальної поліmки 
та Haдaвam їм постійну допомоry. . 

8.2 ВИJIВJurrи малозабезпечених ГPOM8ДJIН управління пр8Ц1 
та соціальної поліmки 

слуг та квартирної плаm 8 3 ти комунальних по . б· . Забезпечити надання пільг з опла сім'ям де є двоє 1 шьше 
Іс· • • • п групи по зору, 

1ttt 1ИВалідам І групи, ІНВалІДам 
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iHвaniдiB ПО зору. 

• ~ПРВВJIінНJI праці 
8.4 HвдввaТl~ COЦlВJIЬHY допомоІУ на дому самі та СОЦlanьноі поліТIІ1С1f 
lРомодвнам І громадянам похилого віку. ТННМ та непрацездаТНllМ 

УпрaвnінНJI праці 

8.S Забезпечувати безкоштовне щоденне ха . та соціanьноі поліТIІКl1 
lРомвднн рчуваннSI самІТНИХ мапозабезпечених 

УпрaвnінНJI праці 

8.6 Вllдіnsrти допомогуматеріanьну доп ;а соціanьноі поліТИКlI 
OMOry ГPOMaдSlHaм МІста ДJIJI покр 

ЖllТлово побутових умов, на лікуваннSI та інші потреби ащеннSI 
УправnінНJI праці 

8 7 В · та соціanьноі поліТlIКlI 

б• ~ати ПРО~КТОВI набори мапозабезпеченим rpомадянам міст&, 
агаТОДІТНИМ СІМ ям з нагоди державних та релігійних свят. 

УправnінНJI праці 
. та соціanьноі поліТИКlI 

8.8 ~абезпе~ати П1дтримку громадських організацій, Slкі надають медико
COЦ1ВJIЬНY та ІНШУ допомогу громадянам похилого віку, інвanідам, соціanьно 
незахищеним верствам населенНJI. 

V. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Показниками ефективності реапізації Проrpами будуть системні позитивні 
зміни У вихованні юних броварчан, зокрема: 

постійна турбота та увага міської впади до потреб мешканців міста, 
вирішення проблем житrєзабезпечення та житrєдiяnьності усіх верств 
населення; 

- сформованість почуття господаря і господарської відповідальності; . 
активна протидія проявам аморальності; правопорушенНSIМ, бездуховноСТІ, 
aнтиrpомадській діяльності; 
уміння боротися зі шкідпивими звичками, веСТИ здоровий спосіб житrя; 

- JПOбити рідну землю, свій народ, своє місто; 
бережпиво ставитись до надбань ~ оо праці. 

:~ІКОНУЮЧИЙ обов' язки 
lСЬкоro голови - секретар р 

'-I~p_ai 

=І: t.!O І 
'''0'''- О 

т"'~ О І\Г * ~ 
... s . 
-)t. . 

-+'1 • оЬ 
°.llr 81\ .,. 
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·УКРА!НА 
УпраВПIННА ocвtn, 

&р08арської мІської ради 
IдlнтмфlКDцlЙНИЙ код 02143838 

01400, К,ІіlСЬ. a&n.cm:.. м. &ровари, 
DYn. naryнO.OI. І. 

WI ІН 
.Jf. I~· 200.,Ь. --

Виконуючому обов'оки 
міського гопови -
секретарю Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Управління освіти Броварської міської ради просить Вас внести до 
рОЗПОрJlДК)' деlUlОГО засідання Броварської міської ради 30.07.09 р. питaннJI: 

• Про схвanення Програми «3 турботою про кожного», 
ІХ додаткове. 

На'l8JIЬВИК управлівн.и освіти 
Броварської міської ради В.І. Онищенко 



~ 
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