БРОВАРСІJКА МІСЬКА РАДА І(ИЇВСЬКОУ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про затверджеННJI Програми
"Деnyrатський фонд на 2007 рік"

Відповідно до рішення Броварської міської ради від 28.12.06 Н!! 201-1405 "Про бlOДЖет міста на 2007 рік", керуючись п. 22 ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації депyraтів
Броварської міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:
Затвердити Програму "Депyraтський фонд на 2007 рік", що додається.
Фінансовому
управлінню
Броварської міської ради
здійснювати
фівансув8ННJI Програми у межах затверджених асигнувань в бюджеті міста.
3. Контроль за виконaнRJIМ даного рішення покласти на постійну коміспо з
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів
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ПОДАННЯ:

Секретар ради

~~==-

____ СапОЖkо І.В.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
ynравпінНJI

~зепенськаА.м.
І

Начальник юридичного

відділу
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фавер І.Г.

Начальник ЗIIl'IIIIЬИОro відділу ~-=;:""'!!ir-;---:--Гна11ОК Н.І.
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Затверджено

Р.іш&~ння Броварської міської ради
ВІД"
2007
Н! року

ПРОГРАМА

"Деnyraтський фонд на 2007 рік"

1.3агальніположенни

Прогр~а "Де~:ський фо~ на 2007 рік" (далі - Програма) розроблена
ва ОСНОВІ ПРОПОЗИЦІи депyranв Броварської міської згідно із ЗаконамИ

У~аїни "П~? Mic~eBe. CaмOBp~ВIIНJI в Украіні", "Про статус деnyraтів
МІсцевих рад

та ВІДПОВІДНО до Р1ШеННJ( Броварської міської ради від

28.12.06

"Про бюджет міста на 2007 рік".
Метою Програми є оперативне та ефективне забезпечеННJ( aкrивної участі
депутатів міської ради в житri територіальної громади, дiJшьності радИ, та
виконaнвJI ними програмних зобов' JlЗ8НЬ перед виборцими і захисту інтересів

N!! 201-14-05

виборців свого виборчого округу.
ПрИЙВJ1ТГJI

Програми

передбачає

надати

змоry

кожному

депyraту

підвищити ефективність депyraтської діяльності та рівень оперативного
вирimеlПlJl проблем виборців, підтримувати тісніший зв' JlЗок З виборцими та

виконувати іх накази, доручеННJI що випnивають з потреб окремого виборIVI,

відповідного виборчого округу та територіальної громади в цілому.

IL

ФівавсуваНВJI Програl\1И

Джерелами фінансування Програми є кошти бюдж~ міста .в обс:пах.:

передбачених рimеННJIМИ міської ради про бюджет МІста на ВIДПОВ1ДНИИ
бюджетний рік та ішпі кошrи не заборонені чинним з~онодавством. б
.
фінаи

.

cyвaннJI Прогр

амн ЗДЇЙСШОЄТЬ СJl, ВИХОДJIЧИ 13 закладених в

юджcm

orrnnпtOM коштів Є ВИКОНКОМ Броварської міської

kОпrnв. Головним розпор~

....--

ради.

ІІІ. Заходи, ва sod спрямовава ПРОГРUlа
ОСНОВНИМИ заходами, на JJКЇ спрJIМовава Програма є:
3.1.

Матеріальна допомога м

верствам населеВИJl:

anозабезпечевим та соціально-незахищеним

- ІНВалІДам всІХ категорій;
- дітям-сиротам
та нanівсиротам',
.
багаТОДl11lИМ родинам;

- одиноким особам ПОXИJJого віку, Jlкі знахОДИТЬСJl за межеlО бідноcri і не

мають бпи~ь~ родичів, котрі мають обов' JlЗIОІ по іх yrpИJ\fанmo;

- неповним СІМ JlМ.
3.2. . Допо~ога на стаціонарне niкyвaнНJI та санаторне оздоровnенНJI:
ДІТЯМ, ЯЮ гостро потребують цього та не мають можливоcri;
інвалідам всіх категорій;

- деnyra~ міськоі ради, котрі знахОДИТЬСJl в CкpyrнOMY матеріальному
станОВИЩІ;

-

допомога на стаціонарне лікуванНJI та придбанНJI ліків іншим членам
територіальної громади міста, котрі знаходяться в CкpyrнOMY
матеріальному становищі та потребують негайного медичного
втручання.
'"
Ліквідація В окремих випадках наслідків надзвичайних СИТУ8Ц1и та

3.3.

запобігання їм.
3.4. ПроведеННJI благоустрою виборчих округів:

-

благоустрій прибудинкових територій;.

..

.

поточний ремонт прибудинкових тротуарІВ та ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК.
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В.а. Антоненко

Міському голові
Антоненку в.о.

ПОДАННЯ:

Прошу Вас винести на РОЗГЛJlД чергової сесії Броварської міської ради
ПlfТ8ННJI:

Про звіт головного редактора Броварської міськрайонної газети «Нове
ЖИТІ'JI» ПРОСJlНОВОЇ г.п.
2) Про акредитацію засобів масової інформації при Броварській міській

1)

раді.
3) Про затвердженНJI Програми «Депyrатський фонд на 2007 рію).

Секретар ради

Сапожко І.В.

Секретарю Броварської
Міської РОДІІ
СапОDоІ.В.
)І(орова лв.

Заява
Просимо бути присутніми на сесіі 26.04.07р. під час РОЗГJlJlду ПJrraнJlJI щодо
ІІС заКОН110ro будіВllltl~тва БУДJtнку ІІВ стадіОllі 30Ш N!10 ТОВ ссСмвртех
СJtстемз».

3

цього питаНJlЯ БУДУТІ, преДСТDІШl1КIt З4-мікрораЙОIiУ, та IІредстаННlIК з

цього ПИТ8НШІ Ярошенко О.В.

Ініціативна

rpyna:

11ідвиооцьха 11.1.
ЖороваЛ.В.

Борисенко А.О.
Зда1U1: Жарова Jl.B.
16.04.07р.

Будішевв о.г.
Тарнавська Т.М.
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