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Внести зміни до Програми під:rpимки комунального підприємства
Броварської міської ради "Оздоровчо-реабілітаційний цен'І'р" на 2007 рік,
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 25.01.07 Н!! 229-16-05,
виклавши пункт З Програми в наступній редакції:
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реконструкції та забезпечення діяльності підприємства - надання у 2007 році
фінансової підтримки з міського бюджету Броварської міськоі ради на

погашення заборгованості по комунальним послугам за минулий 2006 рік та
на оплату комунальних послуг поточного року в сумі 62,0 тис. грн.
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Комунальне підприємство ~,Оздоровчо-реабіліmdйний цеR'Ip"
Броварської міської ради просить Вас винести ва розгЛJIД сесії Броварської
міської ради питання ,,про внесеВИJI змів дО ІП'ОГРАМН підтримки
комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний цешр" ва 2007 рік

затверД)І,евоі рішеВВJIМ Броварської міської ради від 25 сїЧНJI 2007 роху

N!229-16-05, в розділ "Заходи по реалізаціі завдaиmr програми" пункт 2.

С.М. Федоренко

