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. Г Про внесення .доповнеll~До;;'іСЬКОі Про~'~и І 
СОЦІального захисту ПеНСІОнерів. і~ащдів та соці8льно-незахищених 

верств населен~ на .~006-2~09 роки. \~атвердженої р~шенням Броварської 
МІСЬКОl ради вІД 23.02.2006 року Н!!932-44-04. . . . 

Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту 
населення Броварської міської ради про внесення доповнень до міської 
Програми соціального захисту пенсіонерів. інвалІДІВ та соціально 
незахищених верств населення на 2006-2009 роки. на виконання Законів 
Украіни .,про статус ветеранів війни. гарантії іх соціального захисту" від 
22.10.2006 року Н!! 3SS1-XII (із змінами та доповненнями). Постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 року Н!! 94 •• Про порядок надання 
пільг. передбачених Законом України .дРо статус ветеранів війни. гарантії їх 
соціального захисту" та Положення •• Про порядок проведення безплатного 
капітального ремонту жилих будинків (квартир) інвалідів війни. осіб. які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною. членів сімей загиблих 
військовослужбовців та прирівНJlНИХ до них осіб". затвердженого наказом 
Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 
05.08.1994 року Н!! 73. враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку. бюджету фінансів та цін та 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни .дРо місцеве 
самоврядування в Україні". Броварська міська рада 

ВИРПІІИЛА: 

1. Доповнити міську Програму соціального захисту пенсіонерів. 
інвалідів та соціально незаХищених верств населення на 2006-
2009 роки, затверджену рішенням Б~~варської міської ~ади від 
23.02.2006 року Н!! 932-44-04 в РОЗДШІ " Основи матеРІального 
забезпечення програми" наступним ~КТOM :. ... 

" 17. Здійснювати за рахунок К~ШТІВ .б~дж~~ МІста б~пла~ 
. .. ремонТ квартир ІнвалІДІВ ВІИНИ, члеНІВ СІмеи 

каштальнии ..б 

б І·и"с~ьковослужбовців та ПРИРІDНJlНИХ до них ОСІ заги лих в . . 
УправлінНЯ працІ та СОЦІального захисту 

населення Броварської міської ради 
УправлінНЯ житлово-комунального 

господарства Броварс;ькqї:~ськоі рQИ 



0002·89 



КП "Служба замовника" 
Постійно" 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансуванНJI управлінНJI праці та соціального захисту населенНJI 
Броварської міської ради за рахунок коштів передбачених, у 
бюджеті міста. 

3. Контроль за виконанНJlМ цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів і цін. 

Міський голова в.о. Антоненко 



Подання: 

Начальник управління праці 
та соціального захисту 

населення 

Погоджено: 

Секретар ради 

Заступник міського 
голови 

Виконуючий обов'JlЗКИ 

~а~ИіL.ILICЩА.~, __ А.І. ПетреllICо 

'#::z.. __ ~:=:=:-hI;і..Сапожко 

~,..- Г.П. Гоnубовсьюdi 

заступника міського голови - f 
керуючий справами виконкому 7I.J1.:z,1.A~7'i В.П. Двореьхпі 

~и.J " ,#AUeI ~ lt;U~'; HZ~."",r/JIl 
~ ГГ~ ~ ~,t.. ~ ~~I'~. 
Начальник фінансового управліННJI C�!-~uNf' А.М. ЗеJlенська 

Начальник юридичного відділу с::::: ;:;;z І.Г. Лавер 
- Виконуючий обов'язки .. ~ 

начальника загального ВІДДШУ ~ ("' 
roJlOВНИЙ спеціаліст ~ Л.М. IJJиnO 

~-
с...----

Голова постійноі комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін А.В. БуJII<l 



о 7 4 О О, ,. •• &роваРII, вуn. ГаПlріllD, ІВ 
Ш. 5454В, 5-15-В4, 5-12-32 
факс 5-23-8В 

N!.9JLBiA J.l t» 200Lp. 
На N! від 200 _ р. 

ПОДАННЯ 

Про внесення доповнень до міської 
Програми соціального захисту 
пенсіонерів, інвалідів та соціально
незахищених верств населенНJI 

на 2006 - 2009 роки 

у ДІ( 8 KIIЇac.ldn обnасті 
МФО B210lB Ко.а 03193637 
~/~ 35413012001633 

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

Управління праці та соціального захисту населеННJI Броварської міської 
ради просить винести на розгЛJIД чергової сесії Броварської міської ради 
питанНJI "Про BHeCeHНJI доповнень до міської Програми соціального захисту 
пенсіонерів, інвалідів та соціально-незахищених верств населенНJI на 2006-
2009 роки". 

Начальник упрaвniнНJI 
А.І. Петренко 
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