
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИОО ОО 
ІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

гПро внесення змін до Програми ПІ·Д:rp 
І .. . имки комунального&, 

ПІдприємства Броварської міСЬКО·І· ради "Оздо І 
б·· ·w w ровчо-

реа ІЛІтаЦІИНИИ центр" на 2007 рік затверджен·· . 
Б .0 . , 01 РІшенням 
роварськО1 МІСЬКОЇ ради від 25.01.07 Н!! 229-16-05 

~?зглянувши по~а~ня . ~ом~нального підприємства Броварської міськоі 
ради Оздоровчо-реаБІЛlтацІИНИИ цен:rp" від 17.05.07 Н!! 28 та керуючись п. 22 
ч. 1 ст. 26 Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні ес, міська 
рада 

ВИРПІІИЛА : 

1. 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: 

"3 метою запобігання банкрутства підприємства при проведенні 
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. 

Міський голова 

М.Бровари 
від " .2./" $~Jl-
Н!! §;eГ-~~дr 

2007 року 

покласти на заступника 

В.О.Антоненко 

: : . :: .. ' ..'!. .... . . .. . 

..... ..-.... ".2005 Р. 3_. Nfl1SS·2ODD 
ЗАТ ,6р08ІрсЬІІ8 ..,.1"..,..·· 



ПОДАННЯ: 

Директор кп "Оздоровчо
реабілітаційний цеН1р" 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Начальншс фінансового . 
упрввЛ1ННЯ 

Виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу - головний . . 
спеЦІ8JI1СТ 

Начальник загального відділу 

0004~9 

~ Федоренко СМ 

-.~+-_____ Сапожко І.В. 

~зеленськаА.м . 

~еrПra Т.М. 

~~~~~~_ ГнаПОJ( Н.І. 

.. . 
. . 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киї· .. 
ВСЬКОІОБЛАСП 

КОМУНАЛЬНЕ ШДПР 
"ОЗДОРОВЧО.РЕАБІЛІТ ИЄМСТ!Іо 

Jдeкrифікаційний КОД 33341678.07400 У ~~ ЦЕНТР" 
Возз єднання 13-8. Тел. 8 (044 94)~~~~ Кlпвеька обл .• М. Бровари, ВYJl. 

Вих. Ne 28 
від 17 травня 2007 р. 

в ВАТ БТБ Б О. Р/р 2600830]400]42 
анІС, МФО 321 767 

\ 

18 o~o'i 

Подання 

МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 
м.Бровари 

АНТОНЕНКУ В. О. 

Комунальне підприємство ~,Оздоровчо-реабіліmdйний цеR'Ip" 
Броварської міської ради просить Вас винести ва розгЛJIД сесії Броварської 
міської ради питання ,,про внесеВИJI змів дО ІП'ОГР АМН 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 
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