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Г Про внесення змін до рішення MiCЬK~i ради l 
від 14.03.2002 Н!! 491-35-23 "Про затвердження 

Положення про стипендії міської ради кращим студентам 
вищих навчальних закладів міста" (зі змінами від 12.02.04 Н!! 407-20-24) 

. З метою заохочення талановитої студентської молоді, відповідно до 
РІшення Броварської міської ради від 29.12.2005 Н!! 872-41-04 "Про 
затвердження бюджету міста на 2006 рік", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально - економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, керуючись статтею 64 Зако~' України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Внести зміни у пункт 2 Положення про стипендії міської ради 
кращим студентам вищих навчальних закладів міста, затвердженого 
рішенням Броварської міської ради від 14.03.2002 Н!! 491-35-23 (зі змінами 
від 12.02.04 Н!! 407-20-24), виклавши його в такій редакції: 
"Встановлюється 20 стипендій на рік з розрахунку: 1 О стипендій - за 
результатами зимової сесії, 1 О стипендій - літньої сесії, у розмірі 70 . . ." 
гривень на МІСЯЦЬ, кожному, протягом шести МІСЯЦІВ. 

2. Затвердити новий склад комісії по призначенlПО стипендій міської 
ради кращим студентам вищих навчальних закладів згідно із додатком 1. 

3. Внести зміни у пункт 4 рішення міської ради від 14.03.2002 Н!! 491-
35-23 "Про затвердження Положення про стипендії міської ради кращим . . " .. . .. 
студентам вищих навчальНИХ закладІВ M~cтa , виклавши иого в таюи 
редакції: "Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Шестопал Л.П." 
4. Визнати таким, що втра~~~~.рішення міської ради від 

12.09.2002 Н!! 86-05-24 "Про,~~q~еlЩ1lcr~~~ до складу комісії по 
призначенню стипендій кp~~, ё .~e" ~~ навчальних закладів 
міста" . : aJ \~~~~ ~ ~ 
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Секретар міської ради 
І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від" АЄ "~ 2006р. 
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ПОДАННЯ: 
Начальник відділу ~НZ-~--- Т.М.КОВКІ 

. ,.. . 
у справах СІМ І та МОЛОДІ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Керуючий справами виконкому 

Начальник фінансового управління ct~М.ЗеленсЬ) 

Начальник юридичного відділу __ ~ __ d~~І.г.лавер 

Начальник загального відділу ~.: Н.І.гнатюк 
Голова постійної комісії з питань 
соціально - економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 

Голова комісії з гуманітарних питань 

А.В.Булка 
t-tt--~~--.....; 

А.В.Кривонос 
cm---r---~ 



Додаток 1 
до рішенНJI Броварської міської ради 
від "е/' "·~hIН'" 2006р. 
N!! #'1 - 10 -05' 

СКЛАД КОМІСІЇ 
по призначенню стипендій міської ради 

кращим студентам вищих навчальних закладів міста 

Шестопал Людмила Петрівна 

Ковкрак Тетяна Михайлівна 

Теплюк Лариса Миколаївна 

Члени комісії: 

- заступник міського голови, голова 
комісії 

- начальник відділу у справах сім'ї та 
молоді, заступник голови комісії 

- заступник начальника відділу у 
справах сім'ї та молоді, секретар комісії 

Зanека Василь Григорович - директор Броварського професійного 
ліцею (за згодою) 

Кривонос Анатолій Володимирович - депутат міської ради, голова комісії з 
гуманітарних питань 

Лавер Ірина Григорівна 

Онищенко Володимир Іванович 

Сазонова Людмила Іванівна 

Сanожко Ігор Васильович 

Сніжко Наталія Анатоліївна 

Чигирин Олександр Григорович 

Шаверський Сергій 

Секретар міської ради 

- начальник юридичного відділу 

- начальник управління освіти 

- президент ВИЗ "Економіко 
технологічний університет" (за згодою) 

- секретар Броварської місьУ(ої ради 

-директор Броварської філії Відкритого 
мi~apOДHOГO університету розвитку 
1ПОдини "Україна" (за згодою) 

директор Броварського вищого 

училища фізичної культури (за згодою) 

І .В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 
Начальник вjддjлу 

. '" . у справах СІМ І та МОЛОДІ 

--е..:.-.. ___ Т.М.l(овКр: 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник мjського голови 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'І ТА МОЛОДІ 

07400 Київська область, М. Бровари 
вул. Гагаріна,18, к.312-313 
Тел.: (294) 6-57~86, факс: 6~19~00 
Від ОУ: Ю ~ Н!! ()1'-О.9. -1-1'0 
Ha.N!! за -----

Розрахунковий рахунок 

N!! 35425031005062 
МФО 821018 УДК в 
Київській облаcri м.Квїв 
код 23582074 

Пояснювальна записка 
до проекry рішевВJI Вроварськоі міськоі ради 

"Про виесенНJI змін до рішеННJI мїськоїради від 14.03.2002 N!! 491-35-23 "Про 
затверджеННJI ПоложеННJI про стипендії міської ради кращим студентам 
вищих навчальних закладів міста" (зі змінами від 12.02.2004 N!! 407-20-24) 

Відповідно до рішеННJI Броварської міської ради від 29.12.2005 
N!! 872-41.04 "Про затверджеВВJl бюджету міста на 2006 рік" відцілу У 
справах сім'ї та молоді на реалізацію міської програми з питань роботи з 
обдарованою молодцю на 2006 - 2012 роки, па за1:Верджена рішеННJIМ 
міської ради від 23.02.2006 N!! 934-44 04, ДJUI виплати стипендій міської ради 
кращим студентам вищих навчальних закладів міста, бу.по виділено 

7,2 тис. грн. 
у П кварталі 2006 року, за результатами зимової сесії, ВИШІачено 

1 О студентам вищих навчальних закладів міста стипендії на загальну суму 
3,0 тис.грн. (10 х SO Іри. х 6 МЇсJЩЇВ = 3,0 ТИС.Іри.). дml виплати стипендій за 
результатами літвьої сесії зaлmпилось коштів У сумі 4,2 тис. гри. Тому є 
можливість збільшити розмір стипендії з 50 грн. на MicJlЦЬ до 70 гри. 
(1 О х 70 ГРН. х 6 місJЩів = 4, 2 тис.гри.). 

-1tа .. 8ЛЬНВК відділу 

ГOJlОВНИ. бухгалтер відділу 

ТСJUIJOК Л.М. 
6-57-86 

т.м.ковкрак 

С.А.3aJJіщук 
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