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Г . Про внесення змін до рішенНJI міської ради І 
ВІД 16.12.2004 N!! 581-28-24 "Про затвердження 

міської Програми соціального захисту дітей - сиріт та дітей 
які залишились без батьківського пікnyванНJI, на 2005 - 2008 ро:СИ" 

(зі змінами від 23.02.2006 Н!! 935-44-04) 

З метою поліпшенНJI матеріального забезпеченНJI студентів із 
1ІІІма дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванНJI, 
відповідно до рішенНJI Броварської міської ради від 14.01.2008 
N! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік", враховуючи рекомендації 
постійних комісій з питань соціально - економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, комісії з гуманітарних питань, 
керуючись статтею 64 Закону У країни "Про місцеве самоврядування в 

Украіні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у пункт 7.4 рішеННJl Броварської міської ради 
від 16.12.2004 .N!! 581-28-24 "Про затверджеННJl міської Проrpами 
COЦЇВnЬHOm захисту дітей - сиріт та дітей, які залишились б~ 
баТЬківськdro \пікnyванНJI на 2005 - 2008 роки", виклавши його в такlИ 
РедаКції: 'cJIa.dавати мат~ріальну допомогу за рахунок ~юдж~ Mi~ 
СТУДентам ~еIПlОЇ форми навчанНJI із числа дiTe~ .- СИРІТ та Дlтe~, я: 
3~ся ~ез батьківського пікпуванНJI, У РОЗМІРІ 20.~ rpH., на МICS: ..: 
JIkt навчаються у. закладах освіти І -п piBНJI акредитацll, та 200 rp . 
Ш .. IV рівнів акредитації {починаючи з січНJI місяця 2908 poкy~". оо 
. 2. Визнати таким, що втратило чинність рі~ення MI~ЬKOI .. ради 
B~ 23.02.2006 Н!!93544-04 "Про внесення змін дО РІШ~ННЯ ~ICЬKOI р:: 
вІД 16.12.2004 }{o581-28-24 "Про затвердження МІСЬКО1 Лроrp 
С ." • оо • залишИЛИСЬ без 
OЦlВnЬBoгo захисту дітей - сиріт та Дlтеи, яКІ 
бать' ~" Iс1всы(гоo пiкnyвання, на 2005 - 20 gg,. заступнИка 

3 ТJ' .dldiJ'.·:·,:;....покласти на . . А.оRТpоль за виконанням r:p\t~.,~IIIS9~ 
l.(lСЬkОro ГОлови Шестопал Л.П. -0;" о ~. • \\ 
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Cekpeтap ради 19 І.В. Сапожко 



поДАННЯ: 
НачanЬНltК відділу 
у справах сім'ї та моподі 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник MicLKOro roпови 

НачanЬНltк фінансового управління 

Начanьник JОРИДИЧНОГО відділу 

Начanьник зaranьного відділу 

Гопова постійної комісії з питань 
соціально - економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 

Гопова постійної комісії з 
гуманітарних питань 
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