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Про ~несення доповнень до Програми підтримки
П1дп~~єм~тва "Центр соціально-трудової,

профеС1ИНО1 та медико-соціальної реабілітації
інвалідів, дітей-інвалідів та молодих інвалідів"
Броварського міського товариства інвалідів з
ураженням опорно-рухового апарату "Прагнення",

на 2004 - 2009 роки, затвердженої рішенням
Броварської міської ради від 15.04.2004 Н!! 449-21-24
Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту
населення Броварської міської ради від

07.05.2007
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1460

про внесення

доповнень до Програми підтримки підприємства "Центр соціально-трудової,
професійної та медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та

молодих інвалідів" Броварського міського товариства інвалідів з ураженням
опорно-рухового апарату "Прагнення" на 2004 - 2009 роки, затвердженої
рішенням Броварської міськоі ради від 15.04.2004 Н!! 449-21-24, на виконання

статей 17,18 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" від 14.10.1994 Н!! 204/94 вр (із змінами та доповненнями),
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного
та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, керуючись пунктом 22

статті 26

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Броварська міська рада
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Фінансове управління
Броварської міської ради
2007 - 2009 роки.
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В.О. Антоненко

Подання:
Начальник управління праці
та соціального захисту

_~Q'-ІfL~lШ./=z:I~__ А.І. Петренко

населення

Погоджено:
Секретар ради

~чr------

І.В. Сапожко

Q/,'~.п. Шестопал

Заступник міського голови

Виконуюча обов'язки начальника

фінансового управління - заступник
начальника фінансового управління

~ т.о. Сторожук
,

Началь~ юридичного відділу

Начальник загального відділу
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І.Г. Лавер
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~-"'!?____ Н.І. Гнатюк

Голова постійноі комісії з

питань соціального захисту
населення, охорони здоров'я

тадовкілля

-Jv~rI9-r-'-'__ В.В. Багнюк
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ПОДАННЯ

~po внесенИJI доповнень до Програми
П1Д~ИМКИ підприємства ,Дентр
СОЦlально-tpУдової, професійної та

м.едико-соціальної реабілітації інвалідів,
ДІтей-інвалідів та молодих інвалідів"

Броварського міського товариства інвалідів
з уражеННJIМ опорно-рухового апарату "Прагнення"

на 2004 -

2009 роки, затвердженої ріmеlПfJlМ
Броварської міської ради від 15.04.2004 Ng 449-21-24
Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської'

ради, керуючись пунктом

22 стапі 26 Закону Украіни ,Дро місцеве

самоврядування в Украіні", просить винести на розгляд чергової сесії

Броварської міської ради, що відбу~еться 14 ;ервня 2007 року, питання про
Внесення доповнень до Програми пJДТpИМКИ П1ДПриємства "Центр соціально
трудової, професійної та медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей
інвалідів та молодих інвалідів" Броварського міського товариства з

ураженИJIМ опорно-рухового апар.~~ ,,п~агне~" на 2004 - 2009 роки,

затвердженої рішенням Броварсько! МІСЬКОІ ради вІД 15.04.2004 Ng 449-21-24.
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