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БРОВАРСЬКА М1СЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

Про погашення заборгованості за

І

житлово-комунальні послуги окремим мешканцям міста

Розглянувши
клопотання начальника управління праці та
соціального захисту населення Броварської міської ради Петренко А.І.
про погашенНJI заборгованості за житлово-комунальні послуги окремим
мешканЦJJМ міста, на виконання пункту 11 розділу "Основи
матеріального забезпечення програми" Програми соціального захисту
пенсіонерів, інвалідів та соціально-незахищених
верств населення,
затвердженої рішенням Броварської міської ради від

44-04,

керуючись

ста1їею

25

Закону

23.02.2006

України

,,про

Н!!

932-

місцеве

самоврядуванНJI в У країні", Броварська міська рада
ВИРІШИЛА:

1.

Погасити заборгованість за житлово-комунальні послуги окремим
мешканцям міста за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з
додатком.

2.

Начальнику фінансового управління Броварської міської ради
Зеленській А.М. забезпечити перерахування коштів в сумі 18265
грн. вісімнадцять
тисяч двісті шістдесят
п'ять гривень)
управлінню праці та соціального захисту населення Броварської
міської ради.
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Начальнику управління праці та соціальн?..го захисту населення
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Пода111ІЯ:

Начальник управління
праці та соціального

а~ffiщ;~~__ А.І. Петренко

захисту населення

Погоджено:

Заступник міського

_.-;г.п. Голубовський

голови

Начальник фінансового
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відділу
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Голова комісіі
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Додаток

до рішеННJI Броварської міської ради

від J 9. 1-1.
2007р.
Н!! "J,G -"/'9 - оь'"

Список rpOMaдJlH міста, Jlкі потребують допомоги

в погашенні заборгованості за житлово-комунальні послуги

1. Поливанна Марина Вікторівна, проживає за адресою: м. Бровари по вул.
Короленка, 70б, .кв. 15 інвалід з дитинства 2 гр. ", сума поraшеННJI 3763
грн., в тому ЧИСЛІ

:

- на кп "Броваритепnоенергомережа" - 3500 грн. (особовий рахунок оо
34615),
- на кп "Служба замовника" 263 грн. (особовий рахунок -34615)
2. Хавро Валентина Опанасівна, проживає за адресою : м. Бровари, по вул.
Сєдова 22, пенсіонерка, має двох онуків , Анферов Болеслав - 1990 р.н.,
Анферова Клеопатра - 1991 р.н., сума погашеНИJI - 2112 грн., в тому числі:
- на ЗАТ "А.В.С. Київобленерго" - 200 грн. ( особовий рахунок -156187)
- на Броварську філію ВАТ "Київоблгаз" - 1912 грн. (особовий рахунок 26212)
3. Шпатіна Валентина Василівна, проживає за адресою: м. Бровари по вул.
Запоріжська 8,
опікун Єфраіма Еріка Джонатовича, 1990 р.н., дитина
сирота, сума погamеННJI 953 грн., в тому числі:
- на Броварську філію ВАТ "Київоблгаз" - 953грн. (особовий рахунок 70943)
4. Михайленко Галина Григорівна, проживає за адресою: м. Бровари по вул.
Незалежності 16, гуртожиток, багатодітна мати, в сім'ї одна дитива
іввалід, сума погашеННJI- 2376 грн., в тому числі :
- на кп ,,Броваритеплоенергомережа" - 1203 грн. (особовий рахунок - )
на кп ,,Бодопровідно-каналізаційне господарство" - 1173 грн. (особовий
рахунок 575514)
5. Крикун Світлана Вікторівна, проживає за адресою: м. Бровари по вул.
MUКOBCЬKOГO 40, багатодітна сім»я, сума погашеННJI - 530 грн., в тому
числі .
- на Бро~арську філію ВАТ ,,київоблгаз" - 530 грн. (особовий рахунок . 17334)
6. Куппіченко Тетяна Михайлівна, проживає за адресою : м. Бровари по вул.
по догтщу за
Киї'вська, бУД' 302, кв• 59,багатодітна сіw)я, мати перебуває
•••
дитиною до 3-х років, батько після травми та оперaцtl, сума погamеИНJI 1500 грн., в тому числі:
оо на кп ,,Броваритеплоенергомережа" -1500грн. (особовий рахунок оо 50982)

7. Ca~B~ Анастасія Вікторівна, проживає за адресою: м. Бровари по вул.
ОЛIМПlись~а , буд. 2 кв. 114, одинока мати, сума погашення - 2000 ГРН., в
тому ЧИСЛІ

:

- на ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" - 500 грн. (особовий рахунок -004234)
на кп "Броваритеплоенергомережа" - 500 грн. (особовий рахунок - 22513)
- на Броварську філію ВАТ "Київоблгаз" - 250 грн. (особовий рахунок
922513)
- на кп "Служба замовника" - 250грн. (особовий рахунок - 2-2513)
на кп "Водопровідно-каналізаційне господарство" - 500 грн. (особовий
рахунок 522513)
8. Ваиькова Ірина Валеріївна, проживає за адресою : м. Бровари по вул.
Шевченка, буд.2, кв. 54, перебуває у відпустки по догляду за дитиною до 3років, опікун над дитиною Метліною Сніжаною Олександрівною 1991
р.н., сума погашення - 1500 грн., в тому числі:
- на кп ,,Броваритеплоенергомережа" - 800 грн. (особовий рахунок 43307)
- на кп "Служба замовника" - 700 грн. (особовий рахунок - 4-3307)
9. Покидько (Чукова) Ольга Сергіївна, зареєстрована за адресою: м.
Бровари по вул. Незалежності, буд. 2а, кв. 38, , перебуває у відпустки по
догляду за дитиною до 3- років, опікун над сестрою Чуковою Вікторією
Сергіївною 1993 р.н., мати хвора, батько позбавлений батьківських прав,
сума погашення -1500 грн., в тому числі:
- на кп "Броваритеплоенергомережа" - 750 грн. (особовий рахунок60610)
- на кп "Служба замовника"- 750 грн. (особовий рахунок26005001661003-2аЗ8)
10. Кармазина Олена Петрівна, зареєстрована за адресою: м. Бровари по
вул. Київська, буд. 132, інвалід з дитинства 1 група, сума погашення-

1500 грн., в тому числі:

...

на Броварську філію ВАТ "Київоблгаз" - 1500 грн. (особовии рахунок-

8666-2)
11. Гришко Валентина Григорівна, зареєстров~а ~a адресою: м. Бровари
по вул. Київська, буд. 292, кв. 80, дитина ПІД ОПІКОЮ, сума погашения531 грн. в тому числі :
...
'
філію B~
..
блгаз" - 531 грн. (особовии рахунок а ;
- на Броварську
42508)
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА

РАДА киlвськоІ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІВНЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕІПІЯ
074 О О, м. Бровар", пуп. ГагаріІІІ, 18
5-45-48, 5-15-84, 5-12-32
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Email: upsznmb@mail.ru
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Виконуючому обов'JlЗКИ міського

- заступнику міського голови
_aJ~~~~~~rАндрєєву В.О.
олови
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Про погашення заборгованості за
житлово-ко~альніпослуги
окремим мешканцям міста

Управління праці та соціального захисty населеННJI Броварської міської
ради просить винести на розгляд чергової сесіі міської ради, що відбудеться

29 листопада 2007 року, питання про погашення заборгованості за житлово
Комунальні послуги окремим мешканцям міста.

Начальник управління

А.І. Петренко
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