
БРОВАРСЬКА МІСЬІ(А Р .. 
о АДА І(ИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г 
Про затвердження Програм . . І . и П1ДТримки комунального mдnpиємства 

Броварської МІСЬКОЇ ради "Оздоровчо-реабілітаційний цеН'Ір" 
на 2007 рік 

РозгЛJIНYВІПИ подання комунального підприємства Броварської міської 
ради "Оздоровчо-реабілітаційний цеН'Ір" та керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону 
України ес Про місцеве самоврядування в Украіні ес, міська рада 

ВИРПIlИЛA: 

1. Затвердити Програму підтримки комунального підприємства Броварської 
міської ради "Оздоровчо-реабілітаційний цеН'Ір" на 2007 рік (додається). 
2. Фінансовому упрaвлimпo Броварської міської ради проводити 
фінансування заходів визнаq~них, програмою в межах затверджених в 

бюджeri міста xomriв на ві~о~ідвий пері~д. 
3. Контроль за викон ':~' ':_ )'данQ~,~ р~ення покласти ва заступника 
міського голови ВОЗ ~M~( !!~: .. \" '~" с.: ,_ '. . 11,' 
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ПОДАННя: 
.: . 

Директор кп "Оздоровчо-
реабілітаційний центр . 

. . 
пог~.цжвнО: 

Секретар ради СапО)l(КО І.В. 

Заступник міСЬКОГО голови Голубавський Г.п. 

Начальник фінанСОВОГО riJ о 
упрaв.лiннJI ~~еленська А.М. 

Начальник ЮРИДИЧНОГО г jc-:> 
відділу ~ Лавер І.Г. 

Начальник загальНОГО відділу Гнапок Н.І. 

Голова посriйвої комісії з питань 

комунальної власноcri та приватизації Пелих М.А. 

Голова постій:воі комісії з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету . 
фінансів і цін Б А В 

улка .. 



• 
3агаяьш положеННR 

3асновнико~ . ко~увального підприємства Броварської міської ради 
"ОзДоровчо-реаБШ1Тa.цtйний центр" (далі кп "Оздоровчо- реабілітаційний 
цеmp'') є Броварська міська рада. 

Відповідно до затвердженого cтaтyry кп "Оздоровчо-реабілітаційний цеВ'Ір" 
вважає своїми головними цілями: 

- HВДaввJI послуг мешканцям міста Бровари з оздоровчої та реабілітаційної 
дUшьноcri; 
- діяльність, пов' язаву з підготовкою спортсменів, підприємство 
ЗДЇЙСlПOватиме спільно з ДЮСШ Броварського відділу освіти, надаючи 
можmiвість для проведеввя тренувань, уроки IDIавaинJI ДJIJI учнів шкіл, які 
передбачені Illkiльиою програмою, проводити безкошrовно; 
.. фізкультурна та оздоровча діяльність; 
.. експлатація спортивних споруд; . . 
.. організація і проведеввя культурно-видовищних 1 спортивних захоД1В. 

Мета і завдаввя програми 

Метою програми є заверmеНВJI реконструкції приміщеввя кп "~~ор~..вчо-
б-· .... ... втр" nncr забезпечеНВJI надаввя оздоровчих, реабшТ8Ц1ИИИХ 

реа unтаЦJlЮfИИ це ~_A фіз чним особам міста 
та профілaxrичних медичних послуг юридичним та и 
Бровари. 

Заходи по реалізації завдавви програми 

. 1. . ПроведеВВJI рекоистр~. Міністрів N!! 1744 від 24 ГРУДИJI 2004 p~кy 
ВІДПОВ1ДІІо до Постанови КаБШ~ -і спр,-.овVItYМ.СЯ кошrи субвеlЩ1Й з 
ссп • б'ЄI(l'1В на IU'U :lUU ~A_.- . 
llрО внесевия до пер~ о 'бюджетам" передбачено субвеВЦUI з 
державного бюджету М1~цевим н (Київський обласний бюджет). _ 
Державного бюджe'lY в cyмt 2 МЛН. гр. а підприємства при проведеВВ1 

2. 3 метою запобігання ~~~nnnиємства - HaдaВВJt у 2007 році 
WYПСІ' n1С1'тп.,воСТ1 "Ч'!4ААr ... •• 

P~KOHCТPyкцiї та забезпече~1~"'-; ~lsю .. ~. БроваРСЬК~l М1СЬКОl ради на 
фmансової підтримки з М1СЬК?-;9- ~по ' в CYМ1S0,0 тис. гри_ 
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в.о. Антоненко 

Міський голова 



Міському голові 
Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ 

Відповідно до частини 22 пункту 1 стапі 26 Закону Украіни ,,про 
місцеве самоврядуванНJI в Украіні" прошу винести на розгляд сесіі питання 
"Про затвердженНJI Програми підтримки комунального підприємства 
Броварської міської ради "Оздоровчо-реабілітаційний центр". 

С.М. Федоренко 
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