
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про затвердження Програми 
"Депутатський фонд на 2008 рік" 

Відповідно до рішення Броварської міської ради від 14.01.08 N!! 657-33-
OS "Про бюджет міста на 2008 рік", керуючись п. 22 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в У країні", враховуючи рекомендації депутатів 
Броварської міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму "Депутатський фонд на 2008 рік", що додається. 
2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради в І півріччі 2008 року 
здійснювати фінансування Програми у межах затверджених асигнувань в 
бюджеті міста та передбачити фінансування Програми на П півріччя 2008 
року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін. 
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Затверджено 
рішеННJI Броварської міської ради 
від « Н» .иe'ЛtO-tо 2008 року 
N!! 6'6 {- 811- O~ 

ПРОГРАМА 
"Депутатський фонд на 2008 рік" 

1.3агальніположенни 

Прогр~ма "Депут~тський фонд на 2008 рік" (далі - Пр~грама) розроблена 
на ОСНОВІ ПРОПОЗИЦІЙ депутатів Броварської міської згідно із Законвш 
У країни "Про місцеве самоврядування вУкраїні", "Про статус депутатів 
місцевих рад" та відповідно до рішення Броварської міської paдll від 14.01.08 
N!! 657-33-05 "Про бюджет міста на 2008 рік". 

Метою Програми є оперативне та ефективне забезпечеННJI активної участі 
депутатів міської ради в жиrrі територіальної громади, діяльності ради, та 
виконання ними програмних зобов'язань перед виборцями і захисту інтересів 

виборців свого виборчого округу. 
Прийняrrя Програми передбачає надати змогу КОЖНОМУ депутату 

підвищити ефективність депутатської діяльності та рівень оперативного 
вирішення проблем виборців, підтримувати тісніший зв'язок з виборцями та 
виконувати іх накази, доручення що вШIJlИВаІОТЬ З потреб окремого виборця, 
відповідного виборчого округу та територіальної громади в цілО'-!}'. 

п. Фінансування Програми 

Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету міста в обcиrax, 
передбачених рішеннями міської ради про бюджет міста на відповідний 
бюджетний рік та інші кошти не заборонені ЧИШІИМ законодавством. 

ФінансувaнИJI програми здійснюється, вихоДJ!ЧИ із закладених в бюджеті 
коштів. Головним розпорядником коштів є виконком Броварської міської 

ради. 

ш. Заходи, на які спрямована Програаlа 

Основними заходами, на які спрямована Проrpама є: 

3.1. Матеріальна допомога малозабезпеченим та соціально-незахищеним 
верствам населення: 



- інвалідам всіх категорій; 
- дітям-сиротам та напівсиротам. 

багатодітним родинам; , 

- одиноким особам похилого віку, які знаходяться за межею бідності і не 
мають близьких родичів, котрі мають обов 'язки по іх утриманню; 

- неповним сім'ям. 

3.2. Допомога на стаціонарне лікування та санаторне оздоровлення: 
- дітям, які гостро потребують цього та не мають можливості; 
- інвалідам всіх категорій; 

- депутата~ міської ради, котрі знаходяться в скрутному матеріальному 
стаНОВИЩІ; 

- допомога на стаціонарне лікування та придбання ліків іншим членам 
територіальної громади міста, котрі знаходяться в скрутному 
матеріальному становищі та потребують негайного медичного 
втручання. 

3.3. Ліквідація в окремих випадках наслідків надзвичайних ситуацій та 
запобігання їм. 
3.4. Проведення благоустрою виборчих округів: 
- благоустрій прибудинкових територіЙ;. .. . 
- поточний ремонт прибудинкових тротуаРІВ та ПlШОХ1Д~ ДOPl~OK; 

реконструкція та будівництво дитячих і спортивних маиданчиюв. 

Секретар ради 
І.В Сanожко 
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