
РІШЕННЯ 

г Про .внесення доповнень до Програми підтримки 
Пlдп~~єм~тва «Центр соціально - трудової, 

профеСIИНОI та медико - соціальної реабілітаціі 
інвалідів, дітей - інвалідів та молодих інвалідів 
Броварського міського товариства з ураженням 

опорно - рухового апарату «Прагнення» 

на 2004 - 2009 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міськоі ради від 15.04.2004 Н!! 449-2 І -24 

Розгmmyвши клопотання управління праці та соціального захисту 
населенИJI Броварської міської ради від 13.12.2007 Н!! 5675 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 
рішеНВJIМ Броварської міської ради від 15.04.2004 Н!! 449-21-24, на виконанНJI 
статей 17,18 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Украіні» від 14.10.1994 року Н!! 204/94 вр (із змінами та доповненНJlМИ), 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічної та 
КУЛЬтурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, керуючись пунктом 22 статті 
26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні», Броварська міська 
РІДа, 

t 
ВИРІШИЛА: 

1. доповнити Програму підтримки підприємства «Центр со~іально.- ТP~Д~BOЇ, 
ПРОфесійної та медико _ соціальної реабілітації інвалідів, ДІтей - ІнвалІДІВ та 
Ь\0J10диХ інвалідів» В розділі «Основи матеріального забезпеченНJI програми» 
lIa~ •• 

-·.1&utИМИ пунктами : 
«4. Здійснювати фінансування Програми В межах затверджених асигнувань В 
61Q,,-ет·· ..... вТІЛ' енНЯ програм та проведенНJI 
~ І МІста на ВІДПОВІДНИИ пеРІОД для 

захОДІВ)) 
Фінансове управління 
Броварської міської ради 
2008 - 2009 роКИ. , . . ' 



0ОО67З 



«s. Зді~сн~вати фіна~сува~НJI ЕІРОГР~МИ в межах затверджених асигнувань в 
БJоджеn МІста на ВІДПОВІДнии пеРІОД на поточний ремонт будівель та 
обcnyrовуваННJI обладнаННJI» 

Фінансове управліННJI 
Броварської міської ради 
2008 - 2009 роки. 

«б. Здійснювати фінансуваННJI Програми в межах затверджених асигнувань в 
бюджеті міста на відповідний період на придбаННJI матеріалів та iHBeHTapJl» 

Фінансове управліННJI 
Броварської міської ради 
2008 - 2009 роки. 

2. Контроль за виконаННJlМ цього рішеННJI покласти на постійну комісію з 
ПІПВНЬ соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін . 

Секретар ради . Сапожко 

Не . r -j., - OiJ ІІ.~И І .. -

від 4 , 0'1'. МО! 



ПОДОJШR: 

ночanы�llкK управnіИllЯ 
праці та соціanьиоro 
зшшсту иасenеllllЯ 

ПоroДЖСJJО : 

ВІІКОJІ)'10ЧJІR обов'язки 
заСТУПИIІка міського ГОЛОВИ -
кеРУЮЧIІR справами ВIІКОНавчоro 
комітету 

НаЧВJIЬНIІК фінансового 
упраВJIінНJI 

НачВJIЬНИК юридичного 
відділу 

ГOJIова комісії 3 питань 
соціВJIьно-економічного 
та JCYJIItТYPHOГO розвИТКу, 
бюджету, фінансів та цін 

--.--.:cI~~~~-- А.І. Петренко 

/ Н.І. ГнатюК 

- ___ ----J~~-A.B. БуJl1Cl 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

о 74 о О, М. &роВВРIІ. пуп. ГDПlріll1l. 18 
1Со" 5-45-48, 5-15-84, 5-12-32 
факс 5-23-88 EmDil: upsznmh@mDiI.ru 

УДК n КllїаСlolсіА області 
МФО 821018 Кол 03193637 
~/~ 35413012001633 

N!.fG1S від (J ~I 2001.. р. 
НаН! від 200 _ р. 

Про внесення доповнень 

до Програми підтримки 

,підприємства "Центр 
І соціально-трудової, професійної 

та медико-соціальної 
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів 
~ молодих інвалідів" Броварського 

МІСЬКОГО товариства інвалідів з 
урwкенним опорно-рухового апарату 

,.прагнення" на 2004-2009 роки -f-

Секретарю Броварської 

міської ради 

Сапожку І.В. 

, Управління праці та соціального захисту населення Броварської 
МІСЬКОЇ ради просить включити в порядок денний чергової сесії 
Броварської міської ради, яка відбудеться 27.12.2007 року, питання про 
BHeCeHНJI доповнень до Програми підтримКИ підприємства "Центр 
с~ціально-трудової, професійної та медико-соціальної реабілітації інвалідів, 
~Ітей-інвалідів та молодих інвалідів" Броварського міського товариства 
ІНвалідів з ураженням опорно-рухового апарату"Прагнення" на 
2004-2009 роки. 

Начальник управління 
А.І.Петренко 
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