
БРОВАРСІ)КА МІСЬКА РАДА КИІ .. 
ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г П . 
ро BH~ceHH.~ ЗМІН ~ додаток рішення Броварської І 

МІСЬКОІ ради ВІД 14.01.2008 Н!! 611-32-05 
" Про затвердження Програми по відшкодуваННIО 
витрат за безкоштовне перевезення без обмежень 

пільгових категорій населення м.Бровари пасажИРСЬКШ.1 
автомобільним транспортом загального користування 

на 2008 рік " 

З метОІО забезпечення перевезення піЛЬГОВflХ категорій населеШIЯ 
м.Бровари без обмежень, керуlOЧИСЬ ст.26 п.22 Закону УкраїНІ' "Про місцеае 
самоврядування в Україні", ст. ст. 7,37 Закону України" Про автомобільний 
транспорт" , ст.91 Бюджетного Кодексу України та враховуючи ПРОП031щіf 
постійноі комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін міська рада 

ВИРІ ШИЛА: 

І. Внести зміни в додаток рішення Броварської Mi~ЬKOЇ рОДIf від 
14.01.2008 Н!! 611-32-05 "Про затвердження Проrpами .по ВJДwкодуваНfl!~ 

без обмежень ПШЬГОВIfХ категорш 
витрат за безкоштовне перевезення 

омоб'IЛЬНИМ транепоптом заraльного населеННJI м. Бровари пасажирським авт . r· 
. виклавши пункт І РОЗДІЛу 111 ЗахОДІI на 

КОРистування на 2008 РІК " , . .... з безпечити фінансування 
в~конання Програми в такІЙ peд:к~~ ~бме~ень пільгових категорій 
ВІДШКОДУВання витрат за перевезенн . _ 928 ,О тис. rpH ." 
населеННJI м. Бровари - обсяги на 2008 РІК 'шення поклаcn. на постіііну 

2 К иконанняМ даного РІ . онтроnь за в __ о _еКОНОl\lічного та культурного 
коміспо міської ради з питан 'і. ,., О 
розвитку, бюджету, фінансів I~" о то; * 
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Секретар ради 

м.Бров~ри 
від ;"1. (),J,.,иU! 
Н!! 6'55- ІУ- ()~~ 



ПОДАННЯ: 

начальник управління eKOHOMiКJi 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник фінансового управління 

начальник управління праці та соціального 
Захисту населення 

начальник IОРИДИЧНОГО відділу 

начальник загального відділу 

голова постійної комісії З питань COцi8JIЬHO _ 
е~ОНО~ічно~ та культурного РОЗВИТКУ, бюджету, 
фІнанСІВ та ЦІн 
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Н.І.Саченко 

В.О.Андрєєв 

А.І.Петренко 

І.Г.Лавер 

Н.І. Гнатюк 

А.В.Булка 



6РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвСЬkОI 05JJACn 

ВИРОGВИЧЕ УПРАВJllННЯ КОМУНАЛЬНОго fOCnOДAPCfSA 
07400, ... IiРОIОРII, оуп. Wе ... ещ 2а, ТСІІ. (194) 4-96-72 

~~ ___________ am ____________ _ 

г 
СекретаРІО БроваРСLкоі 
Іlїськоі PIlllII 
СаllОЖКУ І.В. 

ШВllОВllllіі Irope ВаеllЛLОВllЧУ ! 

Про вщшкодуваllПЯ 
витрат ІІа перевозеlШЯ 

пасаЖllрів 

Броварське виробниче упрuліllJ" коltlунanы�ого господаРства npOC11ТЬ Вас 
ВСТ&ІІОВИТИ у 2008 році вїдшкодyвallНJI за рахунок коwnв місцевого бюджe'l)' рїЗIІІЩЇ ".їж 
Bapтicno перевезення l-ro пасажІІра uтоБУСВМІI KOIolYHanLlloi вnacllOCТЇ на ".аршрутах 
N!N!з.4 та встановленим тарифом у сумі 99.2 ПІС. ср". 

Додатки: ІІа 2-аркушах. 
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PO:JpaXYIIOK ВЇДШКОАУваllllR ры�пціi aliac • 
l-ro пасаЖІІра та :Jaтa. eo6iBapTlnlO nepeBaellllR 

ердасеПIII" тарпфО.'llа 1008 рік 

I.JCiDLкїcn ПСРСВС3СIIJIХ паСIЖJlpів за рік: 

21303 х 12 хО,97х 0,40 = 99,2 (11IС. ГРІІ.) 

АС: 

2І303 - фamlЧllllП ссредиьо-міСJl1lIIJlfi обсяг пеРСВСЗСllЬ ІІа маршрутах Н!!Н! 3 та 4, 
nacualpiB 

І2 - кіпькість місяців 

0,97 - коефіцієнт, що враховує peryJUlpllicть руху на маршрутах 

1,20 rpll.- собівартість перевеЗСНllЯ I-ro пасllЖJlра 

0,80 rpH.- затверджеиий тариф на персвезеНl1І I-ro паСlIЖJlра 

0,40 rpи. - ріЗІІИЦJI між собівартіс11О персвсзсння I-ro паcaжJlра та заТВСРДЖСI,I,., таРІ_ФОМ 

2. 1,20 rpи.- О,ВОгрн. = 0,40 грн. 

ВачanЬІIDК Броварського вУКГ 

Гоnо.ппй 6yxraлтер 
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