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Розглянувши подання управління освіти від 16.12.09р. за Н!! 1321, на виконання 
ст.14 Закону Украіни «Про освіту», ст. 37 Закону Украіни «Про загальну середню 
освіту», положень «Концептуально-програмного проекту розвитку освіти м. Бровари 
ва 2005-2012р.р.», затвердженого рішенням Броварської міської ради 07.07. 2005 р. 
H~ 759-35-04, керуючись статгями 25, 27, 32 Закону Украіни <dIpo місцеве 
самоврядування в Украіні», враховуючи висновки депутатських комісій з 
гуманітарних питань, соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 

фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Інформацію про хід виконання міської програми «Загальна cepeДНJI освіта» на 
2008-2010 р.р., затвердженої рішенням Броварської міської ради 14.01.2008 р. Н!! 601-
32-05 за 2009 рік взJlТИ до відома (додаєrься). 

2. Фінансовому управлінюо (Коврига С.П .. ) передбачити кошти на реалізацію 
заходів програми на 2010 р. 

3. Управлінню освіти (Онищенко В.І.) забезпечити реалізацію основних заходів 
програми. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Вивоградову Л.М. 
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Інформація 
управління освіти Броварської міської ради 

про хід виконання міської програми 
«Загальна середня освіта» на 2008-2010 р.р. 

Робота управління освіти за у 2009 році була спрямована на 
виконання З~ОНів У кра~ни "Про освіту", «Про загальну середню освіту», 
<<Про ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ», «Про позашкільну освіту», положень 
Концептуально-програмного проекту розвитку освіти м. Бровари на 2006-
2012 р.р., Програми розвитку освіти Київщини на 2008-2012 р.р., місцевих 
програм «з~гальна середня освіта», «Дошкільна освіта», <<llозашкїлля», 
«ОбдарованІСТЬ», «Вчитель». 

Місто має розгалужену мережу загальноосвітніх навчальних закладів -
12: 6 ЗОШ І-ІІІ ст.( школи N!!N!!1,2,З,6,9, 10), 2 спеціалізовані школи І-Ш ст.( 
N!!5 з поглибленим вивченням іноземних мов і N!!7 з поглибленим вивченням 
предметів суспільно-гуманітарного та природничого профілів), гімназія 
їм.С.l.ОліЙНика, навчально-виховний комплекс, вечірня школа П-Шст., 

приватна школа І -Ш ст. "Фортуна". 
у ЗОШ міста у З6З класах навчаються 9481 учні, 158 - у приватній 

школі 1-111 ст .. "Фортуна", 1ЗЗ - у вечірній школі п-ш СТ .. , З50 дітей віком до 
18 років - студенти професійного ліцею, 450 - студенти вищих навчальних 
закладів. Мережа ЗОШ міста порівняно з минулим роком на 176 учнів 
збільшилася. Функціонує один навчальний заклад (ЗОШ І-Ш ст .. N!!9), де 
можуть навчатися діти з російськомовних сімей. На базі ЗНЗ працюють 43 
групи продовженоro ДНЯ, які відвідують ІЗ 16 учнів. для всіх першокласників 
організоване гаряче харчування, 100% вартості якого фінансується місцевим 
бюджетом. Охоплено гарячим харчуванням, у т.ч. і за батьківський кошт, 
84% школярів. для харчування' вихованців ДНЗ і зош виділено 4 млн.721 
тис.грн. з них профінансовано З млн. 187,8 тис. грн.. Організація 
безперебійного гарячого харчування дітей закладів освіти міста 
профінансовано на 58% .. 

Мережа загальноосвітніх Зalсладів стабільна, однак не в повній мірі 
задовольняє поtpеби населення. Однак, 1247 учнів у 48 класах навчаються 
у другу зміну. для розвитку нахилів, здібностей учнів, задоволення їхніх 

інтересів і духовних запитів ... 
у закладах освіти РОЗraJIY?Кена мер~жа проф1ЛЬН~ клаСl~ .. та клаСІВ 

поглибленого вивчення предметlВ.У ШКОЛІ п-ш ст. УСПllПНО ЗДІИСНЮЄТЬСЯ 
профільне навчання та поглибле~е вивчен~ пр~~етів. Залишається 
стабільною тенденція до СУСПІЛьно-гумаНlтаРНОI та природничо
математичної освіти старшокласників у 2009-20~ О році класів ПОГ~блен~го 
Вивчення предметів налічується 80 (2593 ~IB). У .закладах ОСВІТИ ДІТИ 
мають змо вивчати іноземні МОВИ:. анГЛІИСЬКУ,. ~1Мeцькr, француз~ку, 
ПО . гу ку прt'ЖUОМУ 1622 УЧНІ вивчають ДВІІнозеМНІ мови. КлаСІВ з 

льську,lспансь , .. .&~ • Ц .. 
профільним навчанняМ -29, а в них У;НІВ ~75. е природ~ичо: математичнии, 

С . . ии" фіЛОЛОГІЧНИИ, теХНОЛОГІЧНИИ напрямки. 
УСПlльно-гуманlтарн , .. НВ!( 
Найбільшу профільНУ розгалуженість протягом деКІЛЬКОХ РОКІВ мають , 



СЗОШ І-Ш ст:. N'l7, ЗО~ І-ІП ст .. Н!!10. Продовжується тенденція до 
створення .КJI~CIB технолопчного профіЛJО на базі НВЦТМ 

СпеЦІалІзована школа з поглибленим вивченням іноземних мов N'l5 
забе~печує поглиблене вивче~ня двох і більше іноземних мов (34 класи). 
УСПІШНО впроваджують МІжнародне співробітництво гімназія ім. 
С.І.ОліЙника та спеціалізована школа N!!S. 
. . У за~адах освіти міста проводиться апробація нових підручників 
ІнваРlаНТНОI ч~стин.и навчального плану для учнів 8 класу. Невдовзі буде 
запроваджении МОНІТОРИНГ. 

Впродовж 2009р. 171 вчитель пройшли курси підвищення 
кваліфікації, 120 чол. взяли участь у семінарах різних рівнів, 270 чол. 
відвідали Міжнародну виставку «Освіта України», 8 педагогів було 
визначено членами журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

У березні 2009 р. пройшла планова атестаційна експертиза Броварської 
зоm І-Ш ст .. N'll. РЕР головного управління освіти та науки Київської 
ОДА, яка відбулася у травні 2009 р. затвердила подання управління освіти 
Броварської міської ради на достатній рівень. 

25 травня 2009 року пройшов щорічний освітянський «Оскар» -
«Творча особистість», у рамках якого були відзначені переможці обласних та 
всеукраїнських етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 
дисцИплін, Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН 
Украіни, інтелектуальних та мистецьких конкурсів. За підрахунками перемог 
учнівський та учительський колективи СШ І-Ш ст. N'l5 посіли І місце, зоm 
І-Ш ст. N'l10 та гімназії ім. С.І. Олійника - ІІ місце та СШ І-Ш ст. Ng7 - Ш 
місце. Почесною грамотою виконавчого комітету Броварської міської ради та 
подякою управління освіти було нагороджено 90 учнів та іх батьків, 75 
учителів та наставників, 8 мистецьких колективів, вихованців позашкільних 
навчальних закладів та команду юних інспекторів руху «Світло» зоm І-Ш 

ст .. N!!З. 
У 2009 році 92 % випус~ків 11-х класів загально~сві~.?, закладів 

міста взяли участь у ЗНО. Висою результати отримали: з БIО~ОПI :.!.сзоm 
І-Ш ст. N'l7; з історії України у СЗ?Ш І-Ш ст. Н!!7, Ng5,гn:mазll ... ~. С.І. 
Олійника; з іноземної мови вИПУСКНИКІв СЗОШ І-Ш ст .. Н!!5 ,пмназIIIМ. С.І. 
Олійника з математики - НВК ;з української мови - СЗОШ І-Ш ст .. Ng5 , 
гімназії ім. С.І. Олійника. З 12 випускників 11-б класу СЗОШ І_Ш ст .. Ng7 
П»ять отримали результат від 194 до 198 балів , а у СЗОШ І-Ш ст. Ng5 
зафіксовано найвИЩИЙ результат з історії України -200 балів. Серед 
спеціалізованих шкіл області високі результати мають Броварська сзоm 1-
m ст. N'l5 з поглибленим вивченням іноземних мов Р8,2% вис~кого рівня, 
SS ЗО}' ) Броварська СЗОШ І-Ш ступеНІВ Н!!7 (31,9И1 високого 

, 70 - достатнього , 
рівня, 50% - достатнього). . 

О ти ПРО освіту випускники 9-х та 11-х клаСІВ: тримали докумен . 7' 
(9 kJI.- 336 свідоцтв про базову середню ОСВІТУ, З них - з ВІДЗнакою та З 
ДJUI екстернату; 



11м. - 664 атестати про повну загальну середНІО освіту та 16 ДЛJI 
екстернату. Золоті медалі отримали 20 випускників, срібні - 22. 

Проводиться плідна співпраця з інститутами Академії наук 
(Інститутом педагогіки, Обдарованої дитини, Змісту і методів навчання), 
Ніжинським педагогічним університетом ім .. М.В. Гоголя, з Київським 
університетом ім. Грінченка, ліцеями та гімназіями м. Києва . Досвід 
педагогів міста висвітлюється на сторінках преси . Педагогічні колективи 
ДНЗ <<Ялинка» та спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст .. N!!5 взяли участь у 
Міжнародній виставці «Сучасна освіта України- 2009». ДИЗ <<Ялинкю) 
вперше в історії дошкілля отримала бронзову медаль, а СЗОШ І-ІІІ ст .. N!!5-
Почесну грамоту лауреатів виставки. 

Третій рік поспіль у місті працює три обласних опорних заклади - БДІОТ, 
С30Ш І-Ш ст .. N!!5 та гімназія ім .. С.І. Олійника, які щороку мають 
можливість поділитися досвідом своєї роботи та запозичити його іншим. 

За 2009 рік з місцевого бюджету виділено 398,5тис.грн.: ДЛJI проведення 
капітальних ремонтів систем опалення у ЗОШ N!!N!! 1,10 - 154,9 тис. грн .. ; 
підготовки систем опалення до опалювального сезону - 12, 5 тис. грн.; ДЛJI 
капітального ремонту фасаду ЗОШ N!! 9 - 39,0.грн.; капітального ремонту 
вхідних частин та коридорів ЗОШ N!!N!! 1,10.- 77,7; капітального ремонту 
актової зали СЗОШ N!!7 - 114,4 тис. грн .. 

Проведено роботу щодо переходу закладів освіти на 5-ти - денний 
робочий. Розраховано, що при переході на 5-ти денну форму навчання з 
01.09.2009 року економія становитиме: по 1-4 класах - 39033 грн.; по 5-9 
класах (502 години) - 121729 грн.; 10-11 класах (99 годин) 24002 грн. Всього 
загальна економія по заробітній платі з нарахуваннями на зароБІТНУ плату 
становитиме 252018 грн. 

Начальник управління освіти Онищенко В.І. 
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518,0 Е11ІІІО11-

nOlC83HIIICII : . кin.юcn. dtur ІІА оік. ІІП'. 18500 
8aunim. fciiJW1 .. nJlL 28 
IlОама ІІА І ...... 18 І JII!IDa. nmi. 0.2 
3а.,.ЦП8 4. Зa6cuacчaml УМОВ" 1'11ІІІІО- та 011 UUlB211КmUU1X ocaamL 
3ОlІІІа: 244,2 12.5 12.5 12.5 0.0 0,0 12,5 12,5 2. ПU&roтoВtca c:m:reм ODМean18 до 100,0 

ОlllUUD81111011D1'О CC3DI1У 244,2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 100,0 
nOlCll3lUlICI1 : 
кin.кicn. 3IIICIIUЇ8 20 
ICCDelD18l8111"Їcn. ПОClМ1І ІІА 1 ~ I1ІIL 12200 10,0 

3.0 



І J І 2 3 І .. І 5 І , І 
...,. J 8 І , І 10 , 11 , 

:ЬU8П •• s. 38cDfranr та nana8rU08mr 6iCiпicm:onurR фаlШ 8 3ІІІ1ІІІ.IIООС8ЇТ1Ііх 31UШ1UIIIX. 
Захода: 111.0 0.0 0,0 0.0_ 0--,0 0.0 оо 0.0 
2. ПOl108lleJU .. 6іlillfcna MtmW .... 1OI0 та 20,0 
X}'ДmaIIOOIO • а 

nOJaDНlaal : 
xiпwcim. I1РIIМЇDIUасіа.шr. 1330 
кinыcї. I1PIIМЇDНlIICЇII на 1_:IIIXJIJIJI. шт. 133 

І 811DJim. 1 DDUМЇDIDIIL пи. 15.0 
3. OНOВnCНI .. 6і6nїcmчнoro o6nuIllllIUI 5&.0 
nOJaD1D1I01 : 
_lCЇc:n. 

. 
ШІ'. 5 

IlID1'Їc:n. llCDМ11JJCJnY, I1JIL 11600.0 
4. ПавІІС зa6c:JllCЧCНllllllСО6xiдmlМП 

35,0 
lJ1CDїoдnчшlМП llUUIIDUIМII 
nOlllDlDlIOl: 
кinьtcic:n. nanмeнyallНlo. шт. 150 
IccuCJ1118 IlIDТЇc:n. 1 нaAмeнvвalD .. на Рїк. rpи. 233.0 

Haoaur.lDlIC yпpaIUIЇІD" ОС8тl В.tОIDІЩСUJCD 

ГOnOlНUn 6yxnurrep н.л.ОIDJClUlО 
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