
);РОВАРСІ)КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про погашення заборгованості за 

житлово-комунальні послуги окремим мешканцям міста 

Розглянувши клопотання начальника відділу у справах сім'ї та 
молоді Броварської міської ради Ковкрак Т.М. та начальника управління 
праці та соціального захисту населення Броварської міської ради 
Петренко A.l. про погашення заборгованості за житлово-комунальні 
послуги окремим мешканцям міста, на виконання пункту 11 розділу 
"Основи матеріального забезпечення програми" Програми соціального 
захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально-незахищених верств 
населення, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
23.02.2006 N!! 932-44-04, керуючись стапею 2S Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погасити заборгованість за житлово-комунальні послуги окремим 
мешканцям міста за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з 

2. 

3. 

4. 

додатком. 

Начальнику фінансового управліННJI Броварської Mi~ЬKoi paд~ 
Зеленській А.М. забезпечити перерахування кошnв в СУМІ 

4173SГPH. (сорок одна тисяча сімсот ТРИДЦJIТЬ п'ять гривень) 
управліНlПO праці та соціального захисту населення Броварської 

міської ради. .. 
Начальнику управліННJi працІ та СОЦlальн~го захисту населеННJI 

Броварської міської ради Петренко А.І .. зд1ИСНИТИ ~epe~axyвaн~ 
коштів на особові рахунки мешканЦІВ в органІзацІІ-надава ЧІ 

житлово-комунальних п~~r::::~. 
Контроль за викон~ Цього' р'1~~ННЯ покласти на заступника 

міського голови Шес10рah .. J]";F!0' .. -.. :) "J\ 
І • .. , - '.,'" . і . .. ./ " . 1 \t:.:. .. \ 

Секретар ради і\: r _'.= ( [. z ).~ ~:п І.В. Сапожко 
.. " • # -: /} 

)1. Бровари 
від ~o. рз. I)~. 
На .ol,v и,.-ос 

• ~'. "-! "':.:' '/. "-'. ~:.:" 
',', '-', . . o'-)·~· 
."~. ...,.' С,/..#',-.. --~: .. , : .. . 



ПОДВІІІІП: 

Начальник управління 
праці та соціального захисту 

населення 

ПогоджеllО: 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового 
управління 

Начальник юридичного відцілу 

Начальник загального 
відділу 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів і цін 

ОUО6·IЗ 

~Q.;..:&I..IILhWol'Jl).IQO<:""-_ А.І.Петренко 

( Ь~-т.Л~. Шестопал 
(,І 

~е-е«~.зеленська 

І с? 

~ 2 І.Г. Лавер 

~;--_~ ___ H.I. Гнатюк 

___ ~~_A.B. Булка 



Додаток 
д? рішення Броварської міської ради 
ВІД ,f5'" O~ 2007р. 
Н! t/6;C- ~d" - ог 

Список громадян міста, які потребують допомоги 
в погашенні заборгованості за житлово-комунальні послуги 

1. погребна Олена Олександрівна, проживає за адресою: м. Бровари по 
вул. Олімпійській, буд.6, кв. 91, випускниця ЦСПР ,,лlобисток", сума 
погашенНJI 6000 грн., в тому числі : 

• на кп "Броваритеплоенерroмережа" - 4000 грн. (особовий рахунок -
60799), 

• на кп "Водопровідно-каналізаційне господарство" - 2000 грн. 
• (особовий рахунок - 573663). 
2. Орлова Олена Олександрівна, проживає за адресою: м. Бровари, по вул. 
Грушевського, буд. 3, кв. 254, інвалід ІІ групи внаслідок психічного 
захворювaнНJI, син - Орлов Володимир, 1999 р.н., перебуває у ЦСПР 
,,любисток", сума погашеННJI - 4000 грн., в тому числі: 

• на ЗАТ "А.Е.С. Київобленерro" -450 грн. (особовий paxyhok-БО0361) 
• на кп "Броваритеплоенергомережа" - 2050 грН. {особовий рахунок -

44403 } 
• на кп "Водопровідно-каналізаційне господарство" - 800 грн. (особовий 

рахунок - 544403) 
• на Броварську філію ВАТ "Киівоблгаз" - 90 грн. (особовий рахунок -

944403) 
• на кп Служба замовника" - 600 грн. (особовий рахунок -44403) 
3 " Б овари по вул . Кулага Марина Григорівна, проживає за адресою .: м. р . 

Короленка, буд. 68-Б кв. 103, опікун Кулаги СерПJI .григоровичІ, 1989 
Р.Н., мати дітей пом~рла, батько позбавлений батьКІВСЬКИХ прав, сума 
погашеШIJI- 13100 грн., в тому числі: .. 807326) 

• На ЗАТ ,А.Е С Київобленерro" -100 грн. (особовии paxyнo~-
, •. " 8080 грн (особовии рахунок -

• на кп "Броваритеплоенергомережа - . 
34103) ... арство" _ 3840грн. (особовий 

• На І<П ,,водопровідно-канanізаЦ1ине roспод 

• PaxYHOK-S34103) .." _ 940 грн. (особовий рахунок-
;а Броварську філію ВАТ ,,киlвоблгаз 

4 34103) живає за адресою: м. Бровари по 
. Іванов Олександр Олександрович, про . трьох неповнолітніх дітей -
ВУЛ: м. Лагунової, буд. 7-А, ~: 46, ~~~1:.H., Іванової Маріі Сергіівни, 
СItРlТ - Іванової Катерини СерПlВ~, 2000 р.н., сума погашення -
1998 р.Н., Іванова Руслана Андрійовича, 
2000 ГРН., в тому числі : 



НВ кп "Броваритепnоенергомережа" - 1 ооо гр ( б .. 
• 72494) н. осо ОВІІИ рахунок _ 

• ІІВ КП "Водопровідно-канanізаційне господарство" _ 1 ооо 
(особовий рахунок 575895) ГРН. 

S Боnдирєва Наталія Григорівна, проживає за адреС0. о . м Б • . ... . роваРl1 по вул. 
КІрова, бу~ .. 1, кв. 1.9, ОП1кун неПОВНОЛІТНЬОї ДІІТИНИ _ сироти _ 
Тоn~аЧОВОI НІНИ ЯНОШІВНИ, 1990р.н., сума погашення - 1 ооо грн., В тому 
ЧІІСЛІ: 

• Н8 кп "Броваритеплоенергомережа" - 1000 грн. (особовий рахунок _ 
45138 ) 

6. Васильчук ~аталія Олександрівна, проживає за адреСОIО : м. Бровари по 
вул. ЧерНJIХ1ВСЬКОГО, буд. 21-А, кв. 29, дитина - сирота, перебуває під 
опіКОIО бабусі, сума погашення - 2500 грн., в тому числі : 

• на ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" -550 грн. (особовий рахуНОК - 890228) 
на кп ,,Броваритеплоенерroмережа" -1 950грн. (особовий рахунок -

33279) 
7. Дудошенко Наталія Миколаївна, проживає за адреСОIО : м. Бровари по 

вул. Черняхівського, буд. 17-А, кв. 3, позбавлена батьківського 
піхлув8ННJI, двоє неповнолітніх дітей - Дудошенко Ганна ДмитрівнІ, 
1989 р.н., Дудошенко Інна Дмитрівна, 1993 р.н., перебувають в ЦСІІР 
,,любисток", сума погашення - 3500 грн., в тому числі: 

• на ЗАТ ,,А.Е.С. Київобленерго" - 500 грн. (особовий рахуНОК -872627 ) 
на кп ,,Броваритеплоенергомережа" - 2000 грн. (особовий рахунок -

34903) 
- на Броварську філію ВАТ ,,киівоблгаз" - 500 грн. (особовий рахунок 

934903) 
- на кп "Служба замовника" - 500грн. (особовий рахунок - 34903 ) 
8. Денисенко Марина Сергіївна, проживає за адресою : М. Бровари по вул. 

Незалежності, буд.2, кв. 22, дитина - сирота, ОПІКУНОМ є прабабус~ 
Білозерських Ольга Тихонівна, сума погашення - 1295 грн., в тому ЧИСЛІ . 

- H~ ЗАТ ,А.В.С. Киівобленерго" - 645 грн. (особовий рахунок - 582130) 
кп ' " 405 грн (особовий рахунок - 11538) -На ,,Броваритеплоенергомережа - ... 

-на кп Сб" _ 245 грн. (особовии рахунок - 11538) 
" луж а замовника . м Бровари по вул. 

9. Лцевич Яна ЮріївнІ, зареєстрована за адресою. . б" 
КиїВСЬКій, буд. 294, кв. 56, кругла сир~а, перебуває в ЦСІІР ,,лю исток , 
СУМ ЧИСЛІ· _ а погашенНJI- 4000 грн., в тому " .:. 1400 грн. (особовий рахунок -

Ва кп ~роваритеплоенергомережа 512 ,,.u 
90) ... о а ство" - 2400 грн. (особовий 

- на кп "Водопровідно-канanіЗВЦlине госп ~ Р 

~OK- 551290) " _ 5) _ 200 грн. (особовий рахунок-
На кп "Служба замовника (ЖЕК 

51290) 



J о. Реснтенко Марія Євгенівна, зареєстрована за aдpeCOIO : М. Бровари по 
вул. Андреєва, буд. 2, кв. 3, Кругла сирота, перебуває в ЦСПР ,,лlобисток", 
сума погашення - 900 ГРН., в тому числі : 
- на Броварську філіlО ВАТ "Киівоблгаз" - 290 грН. ( особовий рахунок _ 
262) 
- на КП "Водопровідно-канanізаційне господарство" - 300 грН. ( особовий 
рахунок - 3112) 
- на ЗАТ "А.Е.С. Киівобленерго" - 31 О грн. (особовий рахунок - 174299) 
11. Пyxnенко Олександр Іванович, зареєстрований за адресою: м. Бровари 
по вул. Кутузова, буд. 75, кв. 2, кругла сирота, перебуває в ЦСЛР 
,,1ЬоБJiСТОК", сума погашення - 2000 ГРН., в тому числі : 
- на кп "Броваритеплоенергомережа" - 1260 грн. (особовий рахунок 60055) 
- на кп "Водопровідно-канanізаційне господарство" - 400 грн. (особовий 
рахунок - 571988) 
- на Броварську філію ВАТ "Київоблгаз" - 340 грн. (особовий рахунок -
14443) 
12. Теребова Ольга Іванівна, проживає за адресою: м. Бровари по вул. І-го 
травня 13, вдова, виховує п'ятеро дітей, сума погашення боргу - 1440 ГРН., 
в тому числі : .. 
- на Броварську філію ВАТ "Київоблгаз" - 1440 ГРН. (особовии рахунок-
20) , 

" , 

Секретар ради 

, " 
" ". 
" , . , ,. 

І.В. Сanожко 



ПОДОІІІІП: 

Начальник управління праці 
та соціального захисту 
населенИJI 

ПОГОДЖСІІО: 

Заступник міського голови 

__ ~J.~1Шvк=..--. __ А.ІоПетренко 

ло по Шестопал 



ВРОВАРСЬКА МІСЬІСА РАдА киlВСЬКоl ОGЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНого ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ -074 О О. м. Бровар... вул. rDl'Dpllla, 18 

1Со'" .5-4.5-48, .5·1.5-84, .5-12-32 
фаас .5-23-88 

N!L7fL відРI. ()~ 200~ р. 
"а ке від 200 _ р. 

ПОДАННJl 

Про погашенНJI заборгованості за 
житлово-комунальні послуги 
окремим мешканцям міста 

у ДІ( D KlliВClolCln 06nacтl 
МФО 821018 Кол 23.57 І 923 
р./р. 11620505111 

УпрaвniННJI праці та соціального захисту населеННJl Броварської міської 
ради просить винести на розгляд чергової сесії міської ради, що відбудеться 
15 березня 2007 року, питання про погашеННJI заборгованості за житлово
КОМУНальні послуги окремим меWIC8IЩJIМ міста. 

Начальник управління А.І. Петренко 
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