
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОУ ОБЛАCn 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми 

г 
"Депугатський фонд на 2005 рік" 

l 
Відповідно до рішення Броварської міської ради від 29.12.04 N!! 614-30-

24 "Про бюд)кет міста на 2005 рік", керуючись п. 22 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації депугатів 
Броварської міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму "Депутатський фонд на 2005 рік", що додається. 
2. Фінансовому управлішпо Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми у межах затвеРД>lсених асигнувань в бюджеті міста. 
3. КонтРоль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради - Горбапок Л.В. та постійну комісію з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін. 

Міський голо В.О. Антоненко 

м. Бровари 
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Додаток 
ЗатвеРД>lсено рішення міської ради 
від" а3" ~~pи:; 2005 року 
N!! б"~.9 - a"f' - ~ 

ПРОГРАМА 
"Депyraтський фонд на 2005 рік" 

І. Загальні положення 

Програма "Депутатський фонд на 2005 рік" (далі - Програма) розроблена 
на основі пропозицій депугатів Броварської міської ради та посriйниx 
комісій міської ради згідно із Законами Украіни "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", "Про статус депутатів місцевих рад" та 
відповідно до рішення Броварської міської ради від 29.12.04 N!! 614-30-24 
"Про БЮД>IСет міста на 2005 рік". 

МетОЮ Програми є оперативне та ефективне забезпечення активної участі 
депутатів міської ради в )ІШтгі територіальної громади, діяльності ради, та 
виконання ними програмних зобов'язань перед виборцями і захисту інтересів 
виборців свого виборчого округу. 

Прийнятrя Програми передбачає надати змогу КО>І<НОМУ депугату 

підвищити ефепивність депутатської діяльності та рівень оперативного 
вирішення проблем виборців, підтримувати тісніший зв'язок з виборцями та 
виконувати іХ накази, доручення що випливають з потреб окремого виборця, 
відповідного виборчого ОIСРУГУ та територіальної громади в цілому. 

11. Фінансувавви Програми 

Д>lсерелами фінансування Програми є кошти БІОД>IСету міста в обсягах, 
передбачених рішеннями міської ради про БІОд>Кет міста на відповідний 
БJОД>ІСетний рік та інші І(ОWТИ не заборонені чинним ЗВІ(онодавством. 

Фінансування Програми здійсlПOЄТЬСЯ, виходячи З розрахунку одна тис. 
грн. на один виборчий ОI(РУГ. Головним РОЗПОРЯДНИІ(ОМ I(Оштів Є ВИКОНКОМ 

- Броварської міської ради. 

ІІІ. Заходи, на які спрямована ПРОГ(Jама 

Основними заходами, на юсі спрямована Програма є: 



3.1. Матеріальна допомога малозабезпеченим та соціально-незахищеним 
верствам населеlПfЯ: 

- інвалідам всіх категорій; 
- дітям-сиротам та напівсиротам; 
- багатодітним родинам; 
- одиноким особам похилого віку, які знаходиться за межею бідності і не 

мають близьких родичів, котрі мають обов'язки по їх утриманню; 
- неповним сім'ям. 
3.2. Допомога на стаціонарне лікування та санаторне оздоровлеlПlЯ: 
- дітям, які гостро потребують цього та не мають можливості; 
- інвалідам всіх категорій; 
- депутатам міської ради, котрі знаходиться в cкpyrнoмy матеріальному . 

станОВИЩІ; 

- допомога на стаціонарне лікування та придбання ліків іюпим членам 
територіальної громади міста, котрі знаходиться в CкpyrнOMY 

становищі та потребують негайного медичного 
. 

матерІальному 

втручalПlЯ. 

3.3. Ліквідація в окремих ВИIlадках наслідків надзвичайних ситуацій та 
запобігаІПІЯ їм. 
3.4. ПроведеlПlЯ благоустрою виборчих округів: 
- благоустрій прибудинкових територій; 
- потоЧНИЙ ремонт прибудинкових тротуарів та пішохідних доріжок. 

Секретарр 
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