
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про BHe~e~ змін та. доповнень до рішення Броварсы«ji 
МІСЬКОІ ради вІД 29.12.2004 Р N!! 613-30-24 

"Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2005 рік" 

( з наступними змінами) 

--

Заслухавши інформацію начальника управління економіки 
Броварської міської ради Возняка С.М. та розглянувши клопотання 
начальника управління житлово-комунального господарства Морозової 
В.О. від 2.03.05 N!!150, начальника управління праці та соціального захисту 
населення Рогатюка ю.п. від 11.02.05 N!! 158, керуючись п.22 ст.26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні" , враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради 
від 29.12.04 N!! 613-30-24 "Про затвердження Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2005 рік" : 

1. Доповнити "Місцеву програму соціально-економічного 

розвитку" наступним пунктом: 
. _ п.38 Реконструкція приміщення управління комунальної власності, 
обсяги на рік - 50,0 тис.грн., З бюджету розвитку 50,0 тис. грн. (УЖКГ) 

2. Внести зміни до "Місцевої програми соціального захисту 

населеННJI": 
_ п.l.8. Заміна,у ВИКJIЮЧНИХ випадках"газових ПЛИТ, газових колонок та 

інпіих приладів, які стали неприда~ними та ~ебезпечними для викор~стання 
малозабезпеченим громадянам МІста за РІшенням виконкому, зБІЛЬШИТИ 
видатки на 3,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 43,0 тис.грн., з загального 

. фонду - 40,9 тис.грн., спонсорські кошти 3,0 тис.грн. (УЖКГ), (Виконком 
міської ради); 

. . Доповнити програму наступНИМ пунктом: 
. .. , .,,:'~;6 ~;ПрограМа со~іал:~о-тр~д~вої, професійно! та м~~и~о-соціальної 
реабілітації :'Jimалідїв, ДІтеИ-ІнвалIДІВ та молодих ІнвалІДІВ товариства 
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"Прагнення", обсяги на рік - читати 1 0,0 тис.грн., З загального фонду 10,0 
тис.грн. (Управління праці та соціального захисту) 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради профінансувати 
видатки згідно з даним рішенням. 

3. Контроль за ВИІ(онанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін. 

в.о. Антоненко 
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Подання: 

начальниК 

управлівия економіки 

погоджено: 

секретар міської 
ради 

; . 

С.М. ВОЗИJIk 

Л:В;горб~ 

перший заступник 

міського голови ~~> О.А. кияници 

завідуюча юридичним відділом 

начальник 

фінансового ynp~іННJI 

завідуюча 

загальним відділом 
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с:: d І.г. Лавер 

А.М. Зеленська 

Н.І. ГнатюК 

'. 


	0102
	0103
	0104
	0105

