
 

 

 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ’Ї, 

МОЛОДІ, СПОРТУ, У СПРАВАХ РЕЛІГІЇ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗДРОВ’Я 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання постійної комісії 

Дата проведення                                                               19 лютого 2019 року 

Початок засідання                                                            15:00 

Місце проведення                                                             305 кімната  
      

1. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним 

верствам населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих 

обставинах 
 

 Доповідає: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального 

захисту населення 

 

2. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Головатого, 19 

площею 48,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Постернак Наталією 

Миколаївною для надання освітніх послуг (проведення занять з 

програмування) 
 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

3. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Лютнева, 14 

площею 81,7 кв. м з фізичною особою-підприємцем Усатюком 

Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять зі спортивних бальних танців) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 
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4. Інформація про хід виконання Програми відпочинку та оздоровлення дітей 

міста Борисполя на 2018-2022 роки за 2018 рік 

 

 Доповідає: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

 

5. Інформація про хід виконання Програми розвитку освітньої галузі міста 

Борисполя на 2018-2022 роки за 2018 рік 

 

 Доповідає: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

 

6. Інформація про хід виконання Програми зайнятості населення  міста 

Борисполя на 2018-2020 роки за 2018 рік 

 

 Доповідає: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального 

захисту населення 

 

7. Про зміну назви Реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та 

дітей-інвалідів «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської 

міської ради Київської області на Реабілітаційну установу для осіб з 

інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської 

міської ради Київської області 

 

 Доповідає: Литвиненко Н.Г. – директор реабілітаційної установи 

для осіб з інвалідністю «Наш дім» 

 

8. Про внесення змін до списку пам’яток і пам’ятних місць міста Борисполя 

 

 Доповідає: Погребна Н.В. – начальник управління культури, 

молоді та спорту 

 

9. Інформація про хід виконання Програми енергозбереження та 

енергоефективності в закладах освіти міста Борисполя на 2018 – 2022 роки 

за 2018 рік 

 

 Доповідає: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

 

10.  

 Доповідає:  
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