
БРОВАРС},КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми по відшкодуванню втрат І 
за безкоштовнс псрсвезення бсз обмежень пільгових 

І(атег~рій lІаселсння м.Бровари пасажирським 
автомоБІЛЬНИМ транспортом загального користування 

на 2007 ріl( 

3 меТОIО забезпечення перевезення пільгових категорій населення 
м.Бровари без обмежень, керуючись ст.26 п.22 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 7, 37 Закону України" Про 
автомобільний транспорт" та ст.91 Бюджетного Кодексу Украіни, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. За'!'ВСРДИТИ Програму по відшкодуванню втрат за безкоштовне 
перевезення без обмежень llільгових І(атегорій населення м.Бровари 
пасажирським автомобільним траlIСПОРТОМ загалыІгоo користування на 

2007 рік, що додається. 
2. Фінансовому управлінню здіЙСНІовати фінансування даної 

Програми в межах затверджених асигнувань в бlоджеті міста на 
відповіДНИЙ БІоджетllИЙ період. 

З. Контроль за виконанням д~oгo рішення. покласти на постійну 
комісію міської ради з питань со -, 6!1.0МІЧНОГО та культурного 
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поДАННЯ: 

начальНик управління економіки Н.l.СаЧt8 

поrОДЖЕНО: 

заступНИК міського голови 
В.О.Анщхо 

начальник фінансового управління 
А.М.ЗeJtеж 

. начальник 10РИДИЧВОГО відділу 
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~ачальник управління праці та соціального 
захисту населения 

виконуюча обов'язки начальника 

загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу і· 
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Додаток 

до рішення сесіі 
Броварської міської ради 

~: '1~r-f'o~~/f"Р~. 

ПРОГРАМА 

по відшкодуванню втрат за безкоштовне перевезення 

без обмежень пільгових категорій населення 

М. Бровари пасажирським автомобільним транспортом 

загального користування 

на 2007 рік 

М. Бровари - 2007 



ПРОГРАМА 
по відmкодуваlllllО втрат за беЗКОWТОВllе перевезеllllП без обмежень 

піJlЬГОВllХ Ісатсгорііі IlаселСllllЯ м. Бровар .. пасаЖllРСЬКllМ . 'І 
автомобіJlЬНllМ TpallcnopTOM загаJlы�огоo КОРllстуваНllП 

на 2007 рік 

1. Заl'альні положення 

Програма по відшкодуваНIІІО втрат за перевезення без обмежень пільгових 
категорій населення м. Бровари (далі - Програма) визначає комплекс 
заходів спрямованих на забсзпсчеШIJl пільгового перевезення мешканців 
міста перевізниками, які ореНДУIOТI) транспортні засоби У Броварського 
виробничого управління комуllаІIыІl·оo господарства та здійсmоlOТЬ 
безкоштовні перевезення без обмежень пільгових категорій населення м. 
Бровари на міських автобусних маршрутах та приміських автобусних 
маршрутах загального користування сполученням м. Бровари - м. Киів. '; 

11. Мета та основні завдання Програми. 

Метою розробки даної Програми є забезпечення та безкоштовне ,'і, 
перевезення без обмежень пільгових категорій населення м. Бровари по 

місту, а також до м. Києва. 

ІІІ. Заходи ІІа виконаНІІЯ Програми. 

І 

Програма розрахована ~Ia .2007 рік і має бути реалізована шляхом 
проведення наступних захОДІВ 1 роБІТ: 

Н!! І Зміст заходів Термін Відповідальний 
І 

піп виконання за виконання І 

УправлїШUI 'і 

1. Визначити маршрути та 11 

грудень 2007 
. . 

кількість транспортних засобів, еКОНОМІКИ 

. будуть здіЙСНlОвати року 
JIIQ 

перевезення пільговИХ 
категорій без обмежень. 

Фінансове 
. 

2. Забезпечити фінансування 100,0 тис. грн управЛІННЯ, 

Управління праці та 
відuпсодування втрат за 

соціального захисту 
І пер~везення без обмежень 

населення, 
І пільгових Ісатегорій насеJJення 

У правління економіки 
м.Бровари 

З. Розробити порядоК Грудень Управління еконо~ки 

. 2007 року Управління праці T~ 
І 

відппсодУВання коШТІВ 10-. 
І 
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4. 

S. 

-
соціального захисту 

населення 

Фінансове управління 
Проводити обстеження Постійно Управління економіки~ 
кількості пасажирів піЛIJГОВОЇ фінансове 

. 
упраВЛІННЯ, 

'" . . катеГОРІІ упраВЛІННЯ праЦІ та 

соціального захисту 

населення, рада 

ветеранів 
Доводити до відома мешканців Постійно Відділ внутрішньої 
міста прийняті 

. 
політики, 

. 
про РІшення упраВЛІННЯ 

БроваРСЬJ(ОЇ місыlоїї ради економіки . 
стосовно Il1лы'вогоo 

перевезеНl1Я 

ІУ. Фінансування Програми. 

Фінансування Програми здіЙСІІІОЄТЬСЯ. У межах бюджетних призначень, 
передбачеІІИХ в бюджеті міста на 2007 рІК. 

Секретар Р 
.В.Сапожко 



ПОДАНН..И: 

начальник управління економіки 
Н.І.СачеН1\ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 
В.О.Анлрщ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСП 
YllPАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, м. Бровари, вул. Гаraріив. 15, тen} факс(294) 6-29-60 
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Секретарю ради 

Сапожку І.В. 

г 1 

ПОДАННЯ 

Управління економіки Броварської міської ради просить розглянути на 

І 
черговому засіданні сесії Броварської міської ради проект рішення "Про 

заll,верд31сеННR ПроzрtlAtu "о від,инодуваННIО в"'ра", за перевезення без 
оБАfЄ3lСень nільzових Kal"ezopiu населення АІ. Бровар" ". 

Начальник управління економіки 

ГалецькаН. 
5-10-62 
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Нl.Саченко 
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