
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердженНJI Про'1l8МИ ДЇJuJЬHocтi. фінансової Ї 
підтримки Державного професійно-технічного 

навчального закладу«Броварський професійний ліцей» у 201 Ор. 

Розгmmyвши подання управління освіти Броварської міської ради від 
09.06.2010 р. за N!! 660, відповідно до статей 91 Бюджетного кодексу 
Украіни, 61 Закону України «Про освіту», керуючись пунктом 22 статті 26 
Закону Украіни <d1po місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійних комісій з гуманітаРIJИХ питань та бюджету, фінансів 
і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму діяльності, фінансової підтримки державного 
професійно-технічного навчального закладу ,,Броварський професійний 
ліцей" у 2010 р. (додається). 

2. Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюєrься в межах 
коштів, затверджених у бюджеті м.іста на відповідний період. 

з. Начальнику управління освіти прозвітувати про виконання Програми 
до 20 січня 2011 р. 

4. Контроль за виконанням на заступника 

міського голови Виноградову Л. 

Виконуючий обов'язки міського It11X_8i!\JII 
секретар ради 

І.В.Сanожко 

/,! 



Подання: 

начanьник управліннSl освіти .--..!~~~ ______ В.І. Онищенко 

Погоджено: 

зас-ryпник міського ГОЛОВlі 

начanьник ynравліННJI економіки 

~~ __ ..... ~-AL~г_'- Л.М. Виноградова 

~.·~E=' ---{,oo~'----- т.г. Поліщук 

нвч8IIыIIIJca фінансового управпіннв ~с.п. Ковриrв 
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нач8JIЬННК юридичного вї1Іділу CCi7~ 
~ 1.' 

І.Г. Лавер 

начam.ннхзагального відділу ~~ Н.І.Гнатюк 

заступник голови постійної 

комісії з гуманітарних питань 

голова постійної комісії з 
бюджету, фінансів і цін 

000358 

~~~:z:-- Н.А. Багмут 

----ІШIU-- А.В. Булка 
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Затверджено 

РішеННJlМ Бро~ської міської ради 
відot.aиzшd,~ Н!! 1'§БУ-J'§-{)f) 

ПРОГРАМА 
діяльності та фінансової підтримки 

Державного професіЙllо-техніЧRО навчального закладу "БроваРСЬКIIЙ 
професіЙlІllЙ ліцей" 

на 2010 р. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ДIlTH3 "Броварський професійний ліцей" є державним навчальним захладом дpyгoro 

атестаційного piBНJI, що забезпечує ревnізаціІО права громадин та здобyrrJl професійно
технічної та повної зaranьноі середньої освіти. Ліцей здійснює підготовку робітників 
високого piвНJI кваліфікації, JlК правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних 
ЗВКJIадів, а також підготовку та перепідготовку робітників і незВЙНJIТого населеННJI. Ліцей є 
неприбyrковою орraнізацією. 
Головним завданНJIМ ліцеІО є: 
організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, 

навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична ДЇJInЬHicть, 
організація професійно-практичної підготовки учнів, слухачів на виробництві, 
здійснеlDlJl професійно-технічного навчання робітників підприємств, організацій, 
незВЙНJlТОro HaCeneHНJI. 
у своїй діяльності ліцей кеРУЄТЬСJl: Законами Украіни "Про освіту", "Про професійно-

технічну освіту", ПоложенНJIМ "Про професійно - технічний навчальнd ЗВКJIад" 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 05.08.2008 р. за Н!! 1240. 

2. МЕТА ДUIJIЬНОCn 
Пiдroтовка висококваліфікованих, конкурентно-спроможних на ринку праці робітників. 
CтвopeННJI належних умов ДJ1JI навчання учнів (слухачів) ліцею. 
ЗабезпечеННJI ринку праці міста кваліфікованими робітниками. 

3. ЗАХОДИ З ВШСОНАННЯ ПРОГРАМН 
3.1. Продовжити підготовку кваліфікованих робітників ДJ1JI підприємств (організацій) 
міста. 

ДирекцїJI ДПТНЗ ,,Броварський професійнd ліцей" 
- протпоr.1 201 Ор. 

3.2. Провести вивчення ринку праці та враховуючи потребу в кваліфікованих робітниках 
підприємств (організацій): .•• 
здійснити моніторинг ринку праці та на його ОСНОВІ скорегувати П1ДfOтовку, перепщroтовку 

рОбітників, . 
ПРовести зустріч роботодавців з учнвu{ (слухачами) mцelo ДJ1JI спрИJIННJI в 
пр . . 

ацевnаштуванНl випусКНИКІВ. Ф :.к ••• -'& • .." 
Дирекція ДIlТНЗ "Броварський про eCUUUlI1 лщеи 

- ПРОТJlfОМ 2010 р. 
. t"nvvачів) ліцею· 3.3.Дпя cтвopeННJI належних умов ДJ1JI навчання УЧНІВ \-0.1- • 

• . боти ( заміна віков та ремонт даху навчального корпусу та 
провести реМОНТНІ ро 

ГУРТОЖИТКу) Д eкцїJI ДIlТНЗ ,,Броварський професійнd ліцей" 
ир _ ПРОТJlfОМ 2010 р. 

4. оЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 



2 
4.1.ЗбереженНJI енергоресурсів та створеННJI належних У,.ІОВ ДJIJI навчанНJI 

учнів (слухачів) ліцею у відповідності до санітарних норм і правил. 

s. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
Заходи, визначені Програмою, здіЙСНЮЮТЬСJl за рахунок коштів міського бюджету. 
(Ппануввння по програмі-додаток дoдaЄThCJI). 

Виконуючий обов'язки міського голови 
секретар ради І.В.Сапожко 



ПоданНJI : 

начальник управліННJI освіти ~ В./. ОНИщен~о 
Погоджено: 

заступник міського голови л .М.ВИноградОI 
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подання: / Q ~ 
начальник управління освіти --lit..--~-- В В • .І. ОНищеНf\О 

Погоджено: 

заступник міського голови Л.М.Виноградова 

. · 



-~~ МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РАВЛІННЯ ОСВІТИ 

вул. Гагаріна, 18, тел (04494) 5-14-81, 5-14-82 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - заступнику міського голови 

Андрєєву В.О. 

Подання 

УпрaвлiннJI освіти Броварської міської ради просить винести на РОЗГJIJIД 
сесії Броварської міської ради питання «Про затверджеННJI Програми 
діильності фінансової підтрИМІСИ Державного професійно-технічного 
навчального ЗВЮІаду <<Броварський професійний ліцей» у 201 Ор. 

НаЧВЛЬНИІС управління освіти 

СllJU,ко Ю.М. 
4-61-83 

В.І.Онищенко 

Броварський 

ВxJдвиii »~-.......a:;.~..::.s::;~ 
~" 
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