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РІШЕННЯ 

. Г Про хід виконання рішення Броварської міської р;!и 
BI~ 24.05.200? ~~кy N!! 3.24-21-05 «Про затвердження міської Програми 
ПІДТРИМКИ СІМ І на пеРІОД до 2010 року», протягом 2007 - 2009 років 

Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім'ї та молоді 
Теплюк Л.М. та у зв'язку із затвердженням міської комплексної Програми 
запобігання дитячій бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч 
дітям на 2010-2017 роки» (рішення Броварської міської ради 
від 15.10.2009 року N!! 1256-71-05), яка об'єднує три міські Програми, а саме: 
міську Програму соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на період 2009 - 2012 років, затверджену 

рішенням Броварської міської ради від 13.01.2009р. N!!982-5З-05, МІСЬКУ 
Програму підтримки сім'ї, затверджену рішенням Броварської міської ради 
від 24.05.2007р. N!!324-21-05, міську Програму запобігання дитячій 
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки, затверджену рішенням 
Броварської міської ради від 28.12.2006р. N!!199-14-05, відповідно 
до п.6 рішення Броварської міської ради від 15.10.2009 N!!1256-71-05 "Про 
затвердження міської Програми запобігання дитячій бездоглядності, 
підтримки сімей з дітьми "Назустріч дітям", враховуючи рекоменДації 
постійної комісіі з ryманітарних питань, постійної комісії з питань соціально 
- економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", міська рада 

ВИРІШИЛА: . 
1. Інформацію про хід викон~ протягом 2007 - 2009 років M~CЬKOЇ 

Програми підтримки сім'ї на пеРІОД до 2010 року, взяти до ВІдома 

(додається). ..... .. 
. 2. Визнати таким, що втратило ЧИННІСТЬ РІшення Бро~аРС~~ОI МІСЬКОІ 

ради від 24.05.2007 року N!! 324-21-05 «Про затвердження МІСЬКОІ Програми 
підтримки сім'ї на період до 2010 року». . 
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Додаток 

до рішmня Броварської міської ради 
від "..t7 "~-E, 2009 р. 
Н!! Bo~ - -(}r . 

Інформація 
про хід виконання Програми підтримки сім'ї на період до 2010 року 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України 
від 19.02.2007 року Н!! 244 "Про затвердження державної програми підтримки 
сім'ї на пеРІОД до 2010 РОКУ" рішенням Броварської міської ради 
від 24.05.2007 РОКУ Н!! 324-21-05 було затверджено Програму підтримки сім'ї 
на період до 2010 року, на виконання якої протягом 2007-2009 років 
відділом У справах сім'ї та молоді, спеціальним закладом "Броварський 
міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", управлінням 
освіти, службою у справах дітей, управлінням праці та соціального захисту 
населення, відділом з житлових питань, Броварською районною санітаР.но -
епідеміологічною станцією, кримінальною міліцією у справах дітей 
проводилась така робота: 

у відділі у справах сім'ї та молоді створений банк даних багатодітних 
сімей міста Бровари. За атаном на 15.12.2009 року в банку даних перебуває 
182 багатодітних сімей (в них 625 дітей). 

у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді наявний банк 
даних на сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом 
звітного періоду в ньому перебувало 314 сімей (в них 540 дітей). Цим сім'ям 
надано 9896 послуг, з них: 

2511 - інформаційних; 

1593 - психологічних; 
1691 - соціально-педагогічних; 

- 156-юридичних; 

107 - соціально-медичних; 

- 3838 - соціально-економічних. 
В б . .. аю' опинились В складних житrєвих обставинах, 

анку даних СІмеи, д Ц' . , .. 
перебувало 46 багатодітних сімей, в яких виховується 172 д~ТИИИ' І СІМ 1 

перебували під соціальнИм супроводом спеціалізованих СОЦlал~них служб 
центру. Протягом 2007 _ 2009 років їм надано 1898 послуг, а саме. 

338 - інформаційних; 
176 - психологіЧНИХ; 
233- соціально-педагогічних; 
15 - ІОРИДИЧНИХ; 

36 - соціально-медичних; 

- 11 ОО - соціально-економічних. . злочинності серед підлітків у 
цсссЗ метою профілактики ПР~ОПОРУІ?:~~;аво і обов'язок", У якому на 

дм. функціонує правовии леКТОрІ 



вол~нтерсь~ засадах пр~є. спеці~іст Броварського міськрайонного 
віДДІЛУ КРИМІнально-виконаВЧОI IнспеКЦIІ у 1ЩУПВП в м. Києві та Київській 
області. Протягом звітного періоду проведено 13 заходів, охоплено 
294 особи. 

Багатодітні, малозабезпечені, неблагополучні сім'ї, сім'ї опікунів та . . ,.. . 
ПРИЙОМИl СІМ І, ЯКІ опинилися У складних життєвих обставинах, а також діти, 

які в них виховуються, перебувають під соціальним супроводом 
спеціалізованих соціальних служб центру соціальних служб ДЛЯ сім'і, дітей 
та молоді і ОТРИМ)'JОТЬ необхідну соціальну допомогу. 

ДлЯ надання матеріальної допомоги сім'ям, які перебувають під 
соціальним супроводом спеціалізованих соціальних служб ЦCCCДlvl на 

_n' ...... ' б ло п о інансовано 

2007 2008 2009 
4,0 ТІІС. (' 11. 199 ТІІС. 11. 3,0 ТІІС. (' 11. 

Загалом сім'ям які перебували під соціальним супроводом 
спеціалізованих соціальних служб протягом звітного періоду була надана 
матеріальна допомога на загальну суму 26869 грн. 63 коп. 

Протягом звітного періоду функціонувала Спеціалізоваllа соціальна 
CJlужба підтримки сім'ї. У 2007 - 2009 роках під соціальним супроводом 
служби перебували 152 сім'ї, в яких ВИХОВУЄТЬСЯ 250 дітей, їм наДано 
5470 послуг, з них : 

1389 - інформаційних; 
1909 - ПСю'{ологічних; 
993- соціально-педагогічних; 
199 - юридичних; 

147 - соціально-медичних; 

- 833- соціально-економічних. ..... .. 
N . . оду під супроводом СпеЦlаЛІзоваН01 СОЦlаЛЬНОI 
ротягом ЗВlТНОГО перl ..' , " пе еб вал0 ... • "ПРllиомна СІМ D Р У fJ1)'Жб11 СУПРОВОДУ сімеиних форм ОПІКИ . 

8 сімей, в яких виховується 1 О дітей, ім надано 1238 послуг, з них. 
544 - інформаційних; 
213 -психологічних; 
221- соціально-педагогічних; 
17 - юридичнИХ; 

111 - соціально-медичних; 
58- соціально-економіЧНИХ; 

- 74 - посередницьких. .. . ім'ї усиновили дітей, 1 дитина 
Протягом звітного періоду 2 приномн! с 

"оае . PRyтa до інтернатного закладу... '" 'м'ї проходив складно, хлопчик 
n ПРоцес адаптації дитини У прИИОМН1И С~аходи які були вжиті для 
ОВ?~ВСJl неадекватно. Незважаю;и на 'м'і 'батьки були не ГQТoai до 

::Цlan1Заціі і реабілітації дитини та ПІДТР;;И:~ ~рийомна сім'я написала 
цanыцгоo виховання дитини. 30.04.2 р 



заяву про ВІДМОВУ від функціонування прийомної сім'ї та подальшого 
виховання дитини. 

За станом на О 1.12.2009 року під соціальним супроводом Служби 
перебуває 5 ПРІІЙОМНІІХ сімей. в яких виховується 7 дітей. 
- у березні 2008 року проведено інформаційно-рекламну кампанію 
"Чужих дітей не буває", в ході якої було виготовлено і розповсюджено 
1000 штук рекламних буклетів про інститут прийомної сім'ї та з питань 
пропаганди сімейних форм виховання. У лютому і вересні 2008 року 
відбулись засідання групи взаємопідтримки ДЛJI прийомних батьків 
(охоплено 16 осіб) та у жовтні 2008 року - конкурс для дітей (прийомнИх та 
біологічних) із прийомних сімей "Сімейний портрет очима дітей" (охоплено 
16 осіб). 

У вересні 2009 року відповідно до рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 25.08.2009 року N!! 398 була створена прийомна 
сім' я термінового влаштування, в якій протягом звітного періоду перебувало 
2 дитини. За вересень - листопад 2009 року сім'ї було надано 145 послуг 
різних видів, а саме: 

74 - інформаційних; 

5 - психологічних; 

44 - соціально-педагогічних; 

2 - юридичних; 

15 - соціально-медичних; 

1 - соціально-економічних; 

- 4-інmих. 
В результаті проведеної роботи з біологічною матір'ю, 27.11.2009 року 

одна дитина була повернута в біологічну ~!М'ю. о ОО 
ШД супроводом СпеціалізоваНОI СОЦlаЛЬНОI. ~жби paHH~OГO 

втручання протягом звітного періоду перебувало .49 СІмеи, в них 6S ДІтей. 
Сім'ям надано 905 послуг різних видів, в тому ЧИСЛІ: 

422 - інформаційних; 
135 - психологічних; 
270 - соціально-педагогічних; 
8 - юридичних; 

З - соціально-медичних; 

67 іально-економічних. .-
. - - соц О О ваної соціальноі службll реlнтеграЦ~1 та 

під супроводом СпеЦlаЛIЗО ів протягом звітного періоду 
соціалізаціі випускників інтернатних заклад ·в їм надано 1129 послуг 
П~ребувало 22 випускники інтернатниХ заІОІад1 . 
Р1ЗIІRX Видів, В тому числі: 

З 82 - інформаційних; 
287 - психологіЧНИХ; 
315- соціально-педагогічних; 
18 - юридичнИХ; 

19 - соціально-медичнИХ; 



4 

108- соціально-економічних . 
. У .центрі соціальних сл~жб для сім'ї, дітей та молоді функціонує 

СпеЦІDЛІЗ0ваllа CJlуЖб~ . с~цlалы�огоo супроводу неповнолітніх, ВІсі 
перебуваJОТЬ У КОНфЛІКТІ 13 заКОIIОМ. Протягом звітного періоду під 
соціальним супроводом Служби перебувало 29 сімей (38 дітей), їм надано 
1009 послуг. . 

Також при ЦСССДМ створені та функціонуІОТЬ спеціалізовані 
формування, а саме: 

-:- Служба супроводу. Jlе~ОВIIОЛіТllіх та молоді, вкі повеРНУЛllСЬ 
3 МІСЦЬ позба.влеllllВ ВОЛІ. ПІД супроводом перебувало 7 осіб, надано 
SO послуг РІЗНИХ видів. Протягом звітного періоду до Служби 
зве~нулося 4 особи, які звільнились з Micц~. позбавлення волі, прот~ від 
СОЦІального супроводу вони відмовились. Іх було поставлено на облік 
та надано 12 послуг різних видів. У 2009 році дО ЦCCCД1VI звернулось 
та було поставлено на облік 216 осіб, які відбувають покарання без 
позбавлення волі. Їм було надано 796 послуг; 

- з приводу насильства та жорстокого поводження в сім'ї протягом 

2007 - 2009 років звернулося S4 клієнти, їм надано 61 інформаційна 
послуга. Під соціальним супроводом протягом звітного періоду 
.перебувало 36 сімей, в них 60 дітей. В ході соціального супроводу 
сім'ям надано 1308 послуг. 

- Служба по роботі 3 ін'єкціЙНИМIІ споживачаМl1 IlаРКОТІІків 
"Консультативний пункт "Довіра" (23.02.2009 року було 
перейменовано в Службу соціально - профілаКТllЧllоі роБОТІІ). 
Протягом 2007 - 2009 років до даної Служби звернулось 472 особи, ім 
було надано 834 послуги. Серед клієнтів Служби було розповсюджено 
1900 примірників інформаційних матеріалів. . 
Для організації результативної роботи. та Ф~IОНУВання 

спеціалізованих формувань ЦСССДМ У 2008 РОЦІ було профІНансовано 
7,9 ТІІС. грн. 

для створення єдиного реєстру багатодітних, малозабезпечених, сімей, 
цj перебувають у складних житrєвих обставин:n" !досконале~ систе~~ 
обліку і організації соціального супроводу С1меи зазначеНО1 KaTeI'opll~ 
У 2008 . .. . . . служби ЦСССДМ були забезпечеНІ 

РОЦІ спеЦІалІзованІ СОЦІалЬНІ 

КОМП'ютерною технікою. . 
До Ф .' дділу У справах сім'ї та МОЛОДІ належить Центр 

Дlrtan С ери упраВЛбl~НJI(дВІ. ЦДЮК) який налічує шість підліткових 
4"'1.0-Юнацьких кпу ІВ алІ - '. 

kJIyбів, які розміщені у різних мікрорайонах МІста. 

2008 2009 . 
І-- 2007 21 гурток 

24гуртки 26 гуртків 
(743 дитини) 

(734 дитини) (712 дітей) 
'--

.. освіти серед 4916 дітей займається 
~_ НаразІ у позашюльних з~адах. их категорій. Різними формами 
-~ іІ1:I(ОВОІ0 роботою понад 200 ДІтей ПІЛЬГОВ 



позашкільної ОС~іТи охоплено 52 % учнів. Організовано роботу 339 творчих 
об'єднань, ГУРТКІВ, спортивних секцій, клубів за інтересами. 

На виконання пункту 9 Програми у 2008 році було виділено 
54,0 ТІІС. rpll. для оздоровлення малолітніх дітей та їх матерів, які 
проживають у СОС-Дитячому Містечку та прийомних сім'ях. 3 них було 
використано 47,0 ТІІС. ГрІ'. 

У липні 2008 року відділом у справах сім'ї та молоді було придбано 
три путівки "Матері і дитини" (4 дітей) для прийомних сімей в санаторій 
"Алмазний" (АР Крим, м. Євпаторія), а у вересні - одну путівку "Матері і 
дитини" для прийомної сім'ї в санаторій "Примор'є"(АР Крим, м. Євпаторія). 

3 12 по 28 серпня 2008 року чотири прийомні мами з СОС Дитячого 
містечка (9 дітей) оздоровлювались в санаторій "30 років Жовтня" 
(м. Алушта). 

3 метою профілактики кліщового енцефаліту серед жителів м. Бровари 
санітарноІО службою постійно проводиться моніторинг чисельності 
іксодових та гамазових кліщів на території міста, також проводиться облік та 
лабораторне дослідження видового складу переносників інфекційних 
захворювань. У 2009 році хворих на такі інфекції, як туляремія, бореліоз та 
кліщовий енцефаліт не зареєстровано. Проведення санітарної обробки від 
комах та кліщів насаджень, що знаходяться на території СОС Дитяче 
Містечко, спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби міста вважaJОТЬ 
недоцільним. 

Службою у справах дітей постійно проводиться профілактично-
роз'яснювальна робота з батьками щодо належного виконання ними своїх 
батьківських обов' язків. Таким чином на профілактичному обліку ССД 
перебувало: 

у 2007 рік у200В рік у 2009 рік 

41 дитина 36 дітей 29 дітей 

3а результатами проведення профілактичн~. рейдів <~Діти вулиці» 
~имано 22 неповнолітніх, на яких складено адмlНlстративн~ п~отоколи за 
СТ.175, ч.l (куріння у невстановлених місцях), на 18 неПОВНОЛІТНІХ склад~но 
адміністративні протоколи за ст. 178, ч. 1 (поява у ~етверезому с:анl у 
громад .) 3 неповнолітніми проведено профІЛактичну беСІДУ, за 

ських МІСЦЯХ • , •• 
Місц кликано батьків для проведення роз яснювалЬНОІ 

ем затримання, ви 

Роботи. 
на 38 батьків складено адмінпротоколи за ст. 184 (неналежне 

Виконання батьківських обов'язків). 
. ього та складено адміністративний 

Затримано одного неПОВНОЛІТН 

ПРОТОкол за ст.173, ч. 1 КУпAll. . й у вечірній та нічний час в 
З метою заборони перебування ДIТа:ах дітей було підготовлено 

Громад . служБОIО У спр 
. ських МІСЦЯХ • Б оварської міської ради "Про обмеженНJI 
РІШення виконавчого KOMITe1f • Р омадсьІСИХ місцях", затверджене 
часу перебування неПОВНОЛІТНІХ в гр 



від 1 О . жовтня 2006 року Н!! 449. Зміст даного рішення щороку у серпні _ 
вереСНІ доводиться до громади міста через засоби масової інформації. 

Протягом 20~7 - 2009 років спеціалістами цсссдм було обстежено 
~итлово - п~БУТОВІ умови 2.2 сімей, в яких виховується під опікою та 
ПІКЛУВанням ДІТИ - ~ироти та Дl~И, позбавлені батьківського піклування . 

. Протяг~~ ЗВІТНО~О перІОДУ спеціалістами цсссдм проведено 
46 lнформаЦIИНО-ПРОСВl~И~КИХ заходів (охоплено 825 осіб) з питань 
формування культури СІмеиних стосунків, підвищення відповідальності 
батьків за вихов~ння дітей. Розповсюджено 476 буклетів, 838 листівок та 
34 плакати з даНОl тематики. 

На виконання пункту 15 відділом у справах сім'ї та молоді традиційно 
щороку з нагоди відзначення Дня міста проводиться вітання молодих та 
золотих подружжь, вітання новонароджених у пологовому будинку. У 2008 
році також проводилась фотовиставка "Бровари очима молодих". Таким 

по амиб лоп о 
2008 ін 

29,8 тис. грн. 
спонсо ськікошти 

Проводилась інформаційно-просвітницька робота, спрямована на 
підготовку молоді до сімейного життя і відповідального батьківства, 
популяризації здорового способу життя. Серед учнівської молоді проведено 
283 групові заходи з питань здоров' я та здорового способу життя, охоплено 
5934 осіб учнівської молоді. 

у 2008 році на розробку та виготовлення буклетів, плакатів тощо 
профінансовано 1,5 тнс. ГРН. 

У загальноосвітніх закладах міста розроблені програми за здоровий 
спосіб життя які включають антинікотинову, антинаркотичну та 

, "М сuтп,," "С . "НІ" антиалкогольну пропаганду: олодь проти АЩ-V, кажІМО 
наркотикам" ССЗа життя без алкогото і тютюнопаління". В інформаційних 
kyТочках к~жного навчального закладу є інформація, спрямована на 
підготовку молоді до сімейного ЖИТІя ~ відповідального б~,?,ківства. . 

у вищих навчальних закладах МІСта проходили акцll З попередження 
наСильства щодо жінок "Скажи насильству - ~i!" (охоплено 1~?0 ~Сіб). В 
рамках проведення акціі проанкетовано 45 ДІвчат на тему: ~I факти 
СЇМейног В вважаєте домашнім насильством над ЖІНКами", . 

о життя и . . ,.~, 

РОЗПОВСlоджено 400 буклетів "ПИтання попередження насильства в СІМ І 
(200 Пlт.), "Сім'я _ простір без насильства ",,<200 шт.), ~озповсюдже~о 70 
інФормаційних листівок "Захисти себе сама (20 '~(·)з'о peKO)Me~дaцll для 
>Ісінок . .д сексуального насильства шт. , омашнє , потеРПІЛИХ вІ 

насильство· як захистити себе" (20 шт.). .. . .. n . . функціонують батьюВСЬЮ леКТОрl1 для надання 
ри закладах ОСВІТИ Соціально-педагогічні служби 

IОРидичиих та психологічних послуг· етування батьків та вихованців з 
заlOIадів освіти систематичнО пр?водят::: певної проблеми. 
t4eтOIQ раннього втручання У разІ виявл . 



. Осіб, C~ЬH~X дО вчин~ння насильства в сім'ї, беруть на 
профІлактичнии оБЛІК в ~лужбу ДІЛЬНИчних інспекторів міліції, проводять 
виховно-поп~реджувальну роботу, ВИНосять офіційні попередження про 
иеП~И.ПУСТИМІСТ~ . вчи~ення н.асильства в сім'ї, притягують до 
адМ1Н1страТИВН01 ВІДПОВІдалЬНОСТІ за ст. 173-2 КУпАП. 

В рамках роботи валеолекторію «Здоров' я» проводиться 
просвітницька робота з метою роз'яснення що робити та куди звертатись у 
разі вчинення насильства в сім 'ї. 

Проведено 20 бесід по загальноосвітнім закладам міста з питань 
попередження насильства в сім'ї (охоплено 485 осіб) та 3 групові заняпя для 
36 жінок, які зазнали насильства в сім'ї. 

У 2008 році на виконання пункту 17 було профінансовано 1,5 ТІІС. ГрН. 
Управлінням освіти удосконалено систему послуг по догляду за дітьми 

дошкільного віку: у санаторних ДНЗ функціонуІОТЬ групи різних профілів 
для профілактики кишкових захворювань та зміцнення імунної системи, на 
базі ДНЗ "Барвінок" проходить апробацію спільна програма інституту 
екології людини та інститут розвитку дитини ''Рости малюк здоровий і 
щасливий". Також під соціально-педагогічним патронатом за мікрорайонами 
розташування дошкільних навчальних закладів перебуває 14 дітей 
доlПIЩIьного віку, корекційну роботу з якими проводять вчителі - логопеди 

та практичні психологи дитячих садочків. 
Управлінням праці та соціального захисту населення призначення усіх 

видів соціальних допомог ведеться за єдиною заявою, затвердженою наказом 

Міністерства праці та соціальної полі~ИКИ У~аїНИ N!!. 215 
від 08.06.2006 року. Таким чином протягом ЗВІТНОГО пеРІОДУ на оБЛІку в 
управлінні перебувало: 

2007 2008 2009 

Одержувачів державних допомог, 4539 5051 5850 
l1. т.ч.: 

39 
~Іалозабезпечених сімей 42 36 

ОДИноких матерів 735 785 841 

одеРжувачів тимчасовоі допомоги 
48 57 66 

H~ дітей, батьки яких yxиmпоться 
..!lД СПЛати аліментів 

приурочені Всеукраїнській акції 
11 цсссдм щороку проводяться заходи, 
16 днів проти насильства" . 

""'""--- ОХОІІЛЄІІО еу""1І 
РОI(" 3l1Ходll, кілЬК;СlllЬ осі6 "",rc. гРІІ.) 
~ 

б . ста ших класів шкіл міста на 
3040собll -. еСlДИ з учням~ Р .,,, (проведено 10 

тему: "Скажи насильСТВУ - ВІ. -
2007 заходів) . кіл міста ва 

. керіВНИКІВ ш 269 осіб - КРУГЛІ СТОЛИ для класвих озпізнати та 
тему: "Що таке васильствО: як ~oгo Р 

~ Попередити" (ПDоведено 10 захоДІВ) . 



-
'-" 

проведено круглий стіл "Жіночі перспективи" та 
2008 практичне занsn:я "Я успішна жінка" 40 осіб 1,0 

(РОЗПОВСІОдже~о 87 Інформаційних матеРіалів) 
проведено сеМІнар на тему "Конфлікти та IПJJJIXИ -

2009 Вlірішення" ІХ 18 осіб -
проведено лекціІО в жіночій консультації 20 осіб . . 

Також протягом ЗВІТНОГО перІОДУ в рамках Всеукраїнської акції "16 
днів пр~ти н~сильства" розповсюджено біля 500 штук буклетів та листівок. 

ВІДПОВІДНО ДО пункту 23 програми протягом 2007 - 2009 років відділом 
3 житлових ПИТань б б )уло за езпечено житлом 4 сім 'ї, а саме: 

-Рок" Категорія сіл,'f Кіл,кіст. 
кіА",а". 

сім' я Ходзїнських, у якій народились двійнята З-кімнатна 
квартира 

сім'я Кушці Надії, дитини 3 багатодітної родини З-кімнатна 

2008 
Чубатенків (14 дітей, 3 них 5 неповнолітніх) квартира 

багатодітній сім'ї Зіневичів 
З-кімнатна 
квартира 

багатодітній сім'ї Шуриги В.Д., в JlКій виховується б З-кімнатна 
дітей квартира 

з нагоди відзначенНJI ДНJI сім'ї та Дня Матері у травні місяці 2008 та 
2009 років були підготовлені та проведені СВJlТковий заходи, а саме: 

Рок" 3ахоЬ" !/ІІа 
нагороджеНIUI міським головою Почесними грамотами 
Броварської міськоі ради та ціииими подарунками 

2008 (пиnососи) за створения належних умов ДDJI всебічноro 9,5 тис. гри. 
0ЗВ та виховання дітей У сім'ї - 2 мате ів та 5 один 

святковий конце т охоплеио близько 1 ООО осі 
нагородження міським головою ~очесиими грамотами 
Броварської міської ради та ЦІНними подар~ками 

2009 (телевізори) за с~ореи~ иал~~ умов ДDJI всебlЧНОГО 4,9 тис. гри. 
0ЗВ та виховВИНЯ ДІтей сІМ 1 - 5 одии 

святковий конце т охоплеио близько 1 ООО осіб) 
. . ,.. . 

Таким чином, на реалізацію міської про:рами ПІДТРИМКИ СІМ 1 на пе~lОД 
",о 2010 . бюджету було ВИДІЛено та використано КОШТІВ у 
~ року, з МІсЬКОГО 

сумі: 

2007 2008 2009 

4,0 тис. грн. 118,1 тис. грн. 7,9 тис. гри. 

~ 

1fачаJlЬИИК віДділу . 
у СПравах сім'і та молоді 

Л.М. Теплюк 



поДАННЯ: 
начanьник відділу 
у справах сім'ї та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

" 

,(':,~ ЛМ'" 
--~-_ .. 1-

(lh:'~ Л.М. Вuиoq 
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