
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Пр~ BHeceННJI змін до рішенНІ! Броварськоі міськоі І 
ради ВІД 23.02.~6 Н!! 932-44-04 "Про затвердження міської 
Програми .СОЦ1ального захисту пенсіонерів, інвалідів та 

СОЦІально не захищених верств населення 

на 2006-2009роки" 

')и 

з метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних 
ЖИ'lТєвих обставинах, застосування ефективних форм їх соціальної підтримхи 
та забезпечення фінансування заходів по організації святкування новорічних 
та різдвяних свят для дітей цієї категорії, керуючись пунктом 22 статті 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи 
рекомендації постійних комісій з гуманітарних питань та з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін, міська рада 

ВИРІПІИJIA: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради Bi~ 23 лютого 2006 
року Н!! 932-44-04 "Про затвердження міської Програми СОЦІального захисту 
ПеН . .. .. . незахищених верств населення на 2006-

СlOиеРІВ ІнвалІДІВ та СОЦІально • • ... 
2009роки" 'виклавши в новій редакції пункт 1 О основних оргаиlзацl~ИХ 

. ' mntТовими наборами иаібшьш 
захоДІВ Програми· "Забезпечення про"" .'-. . . й з дітьми з нагоди державних, 
мал.о~абезпечених громадян MICT~ та CIМe " 
релlnйВИХ та до Різдвяних і НОВОРІЧНИХ CBS1Т • 

СеКретар ради 

на заступника 

І.В.Сапожко 

.. 

. ' 



Подання: 

Виконуюча обов'язки начальника 

управління праці та соціального 
захисту населення -
заступник начальника 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов 'язки 

начальника загальним відділом -
головний спеціаліст 

Голова комісії з питань 

соціально - економічного та 
культурного розвитку, бюджету, 
фінансів і цін 

Голова постійної комісії з питань . 
СОЦІального захисту населення, 

охорони здоров' я та довкілля 

000'987 

~..,.~ Н.І. Романенко 

__ ~~-+=-~_B.O. Андрєєв 
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___ ~ ___ =--_ І.Г.Лавер 

---f1ffНh'l--- А.В. Булка 

--н-_---:.f--_В.В.Багнюк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА 

YDPAВJПIIНЯ ПРАЦІ ТА со~~~~D3САХИькоr ОБЛАСТІ 
- СТУ НАСЕЛЕННЯ 

074 О О, м. Бровари, вул. Гarвpilta, 18 
tCII. s-4'~8, '-15-84. '-12-32 
факс '-23-88 Втаі': upsznmb@mai'.ru 

ю9#.} від /..7: / t:? 200 ? р. 
НаН!! від 2ОО--"р. 

Про заміну питання винесеного 
на сесію Броварської міської 
ради' 

оа 

у ДІ( 8 к •• івсьхіА облаcrі 
МФО 821018 Код 03193637 
~/~ 35413012001633 

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре ВасШlЬОВUЧУ! 

Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради просить замінити ПИтaннJI винесеного на сесію Броварської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 26.10.2006 Н! 
137-10-05 <<Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
26.01.2006 Н!! 900-43-04 «Про затвердження Проірами зайнятості населення 
міста Бровари на 2006-2007 роки» У зв'язку з його доопрацюванням на 
ПИТання: <<Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 23.02.06 
Н!! 932-44-04 <<Про затвердження міської Програми соціального захисту 
пенсіонерів, інвалідів та соціально не захищених верств населення на 2006-
2009роки» 

Патер 
51584 

Виконуюча обов'язки 
начальника управління -
заступник начальника 

~ Н.І. Романенко 
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