
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І(И·І· .. 
ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
П. І 
ро B::C~H;o~~IH ~o рішення Броварської міської р~и від 28.12.2006 

Р у - 14 05 ,?Про за~ердження Програми П1дготовки та 
виховання захИСНИКІВ БатьКІВЩИНИ військово фах ... ·оо . ,- ОВОI ОРlєнтаЦ11 

МОЛОДІ та проведення призову на строкову військову службу в м. 
Бровари на 2007 рік" 

Відповідно до основних положень Конституції України, Законів 
Украіни "Про військовий обов'язок і військову службу", керуючись ст. 9] 
Бюджетного Кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та з метою підготовки свідомих захисників 
Батьківщини, виховання їх морально-вольових якостей, необхідних ДJUI 
служби в Збройних Силах України и та інших військових формуваннях, 
утворених згідно з законодавством Украіни, покращенНJI їх військово-фахової 
орієнтації та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та комісії з 
гуманітарних питань, міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Внести зміни до рішеННJI Броварської MiC~KOЇ ради від 28.12.2006 
року N!! 200-14-05 ,,про затвердження Прогр~и Пl~ГОТОВ~ та виховання 
захисників Батьківщини, військово-фахової ОРlєнтацl1 МОЛО~1 ~ проведення 
призову на С1рОКОВУ військоВУ службу в м. Бровари на 2007 РІК . . 
--1.1 П IV Програми підготовки ~ вихованНJI захиСНИКІв 

Ба . ~ фахової орієнтації МОЛОДІ та проведення призову на 
ТЬКlвщини ВІИСЬКОВО- .. ... . .: бу в м Бровари на 2007 РІК викласти у таКlИ 

строкову ВІИСЬКОВУ служ . 
редакції: ... б' .... ... . . і виконавці - Броварськии о єднании МІСЬКИИ 

,,вlДПОВIДальн . 'ї та молоді" 
військовий комісаріат та відділ У справах c~ acтynHoгo ~Micтy: 

1.2. Доповнити програмУ ПУНКТ~:д~~их коштів є відділ у справах 
,,головним розпорядником 

сім'ї та молоді". , . . .: . . 

• 'а :"" •• '. -••• ' • 
о. • 
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2. Затвердити кошторис на виконаННJI Програми в новій редакції згідно 
з додатком (додаЄТЬСJl) . 

З. Контроль за виконаННJlМ цього рішеННJI покласти на заступника 
міського голови Шестопал Л.П. 

Міський голова В.О.Антоненко 

м. Бровари . ~ 
від JI.4&IJ, .. 
Н!! Jt4 - t1(~-1JГ ,,' -



ПОДАННЯ: 

Начальнцк відділу 
у справах сім'ї та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов'язки . . 
начальника юридичного ВІДДШУ-

головний спеціаліст юридичного відділу 

~~ ~2b Т.М. Ковхрак 
, 

'4_Ц---- І.В. Сапожко 

w. щ ..... ~п. Шестопал . 
~~A.M. Зеленська .. 

a-d/L Т.М. Чепіга 
Начальник загального відділу ~;;;;; Л.І. Гнатюк 

~;:- -
Військовий комісар 

Броварського об'єднаного міського 
військового комісаріату 

Голова постійної комісії з питань 
соціально - економічного та КУЛЬТУРного 
розвитку, БЮд)I(ету, фінансів і цін.' -

Голова постійної комісії з 
гуманітарних питань 

___ ~~~~_В.А.Ноженко 

. улка 

. . '· . .А:В. КривонОС 
't=-:.,....-.-b,..:-...:.-~-

'о 



Х! 

.- ... _ Ао ~c.r~~'-',; 

РЇwенИJI. Броварської міської ради 

від « а )) ~.p 2001р. 
N!! НІ-.",,-еуе 

Кошторис витрат на фінансування міськоі програми підготовки та виховання захисників БатькіВЩlIНlt, 
військово-фаховоі орієнтаціі молоді та проведення призову на строкову військову службу в м. Бровари 

на 2007 рік 

Назва заходу, потреби ДЛЯ проведення Термін 

виконання 

Сума коштів, яка 
потрібна ДЛЯ 

реалізації" заходів 

гон. 

1. 

Розділ п. п. 2 Програми підготовки та виховання захисників Батьківщини, 
військово-фахової орієнтації молоді та проведення призову на строкову 
військову CnYЖбу'~ в м. Бровари на 2007 рік затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 28.12.2006 року Н!! 200-14-05 щодо забезпечення 
необхідними матеріально - технічними засобами ДmI виконання завдань, 
пов' язаних із про~едеШUIМ приписки та призовів ГPOMaдJIН на військову 
службу: 

Протягом 

2007 року 

придбання канцелирського ПРШlадди 

виготовлення бланків документації 

Всього з міського бюджету 

Міський голова 

9114,00 

5886,00 

15000,00 

в.о. Антоненко 



ПОДAIffiЯ: 
Начальник відділу 
у справах сім 'ї та молоді 

~~ "-Т.М. КОВJфaк 

ПОГОДЖЕНО: , ' 

3аСТУПНИI( міського голови d. '*Се... ~. Шестопал 

Начальник фінансового управління q~.M. Зеленська 

" . 

. , , 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 

07400 Київська область, М. Бровари 
вул. Гагаріна, 18, к.3 12-3 13 
Тen.lфакс: (294) 6-57-86 
Від 15'. ()&-'JaJ~ Нп f)I-о.f-l-ЦО 
На НІ! за -----

РозрахуНКОВIІU рахунок 
~3S416004001745 
МФО 821018 УЩ< в 
Київській області М. КІІЇВ 
код 23582074 

Секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожко І.В. 

ПОДАННЯ 

Прошу включити до переліку питань, які будугь розглядатися на 
черговій сесії Броварської міської ради 24 травня 2007 року питання відділу: 

1. Про внесення змін до рішенНJI Броварської міської ради від 28.12.2006 
року N!! 200-14-05 ,,про затвердження Програми підготовки та 
виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтаціі 
молоді та проведення призову на строкову військову службу в м. 
Бровари на 2007 рік". 

Т.М. Ковкрак 
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