БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИівськоJ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Про внесення змін до Положення про звання

г

«Почесний громадянин міста Бровари»

затверд~еного рішенням міської ради'
ВІД 23.11.06 Н!! 163-11-05

РОЗГЛЯНУВШИ подання ініціативної групи депутатів Броварської міської

ради V скликання, керуючись ст. 25 Закону України "п
ро
У " ."

.

МІсцеве

самоврядува~ня в краІНІ .' враховуючи рекомендації постійної комісії з
п~ань. ~О~lал~но-еКОНОМIЧНОГО та культурного розвитку, бюджету,
фІНанСІВ І ЦІН, МІська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток Н!! І рішення Броварської міської ради 23.11.06
N!! 163-11-05:
1.1. Пункт 6 викласти в наступній редащії:
«Почесні громадяни користуються пільгами:»
1.2. Пункт 7 викласти в наступній редащії:
«Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, безоплатне
встаиовnенНJI

і

стовідсоткова

знижка

за

користування

квартирним

телефоном, зазначені в пунктах 6.2-6.6 ПоложеRНJI надaєrься почесним
громадянам, дружині (чоловікові) та неповнолітнім дітям, .ЩО проживають
разом з ними, незалежно від виду житла чи форм вnacHocn на нього.

2. РішеИШІ набирає чинності з 27 березня 2008 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти

на секретаря ради

Canожка І.В.

Секретар ради

І.В. Сапожко

..

llUДAt'11'1>1:

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

-----f.:.--I-+--

Булка А.В.

ПОГОДЖЕНО:

Виконуюча обов' язки начальника,
заступник начальника, начальник

бюджетного відділу фінансового
управліННJI

~~/ с;.орожук Т.О.

qr=
/'?

с.

Начальник юридичного
відділу

Лавер І.Г.

НаЧальник загального відділу ~ Гнатюк ш.

000330

Міські,; раді АІ. Бровар"

лаДАнна

3а особливі заслуги перед м. Бровари у сфері трудової, господарської,
КУJlЬТУРНОЇ діяльності та активну участь у громадському житrі міста
Почесному депутату Броварської міської ради багатьох скликань міська рада

20 BepeCНJI 2007 року рішенням Н!! 456 -29-05 присвоіпа БУНІО Михайлу
Федоровичу званНJI "Почесний громадинин міста Бровари".

Поскільки Бунь М.Ф. із сім'єю проживав у однокімнатній квартирі і
зараз покращив собі житлові умови і переїхав на проживання в двохкімнатну
оартиру в м. Києві і враховуючи його матеріanьно-фінансове становище як
пенсіонера-пропонуємо

міській

раді

надати' йому яlt'" виняток пільги

передбачені ДЛJI Почесних громадин міста які проживають в м. Бровари при

цьому врахувати, що він одержує 50% пільг на оплату за житлово-комунальні
послуги і телефон, як учасник війни.
Крім того просимо врахувати, що у

нього є неповноліТНJI дочка

Анастасія.

Бунь МФ. і зараз приймає активну участь у житті міста.
Ініціативна група депутатів міської
ради У. скликання
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8иконуючому обов'язки

м!ського голови - заступнику
МІСЬКОГО голови

Андреєву

8.0.

Начальнику фінансового
управління

Зеленській А.М.

,

Щодо надання пропозицій

------

Управління праці та соціального захисту насел~~~я - Бров~рс.:кОі-МіС~~~ї

ради на звернення почесного громадянина міста Бровари Буня М.Ф надає такі
пропозиції.

I.Так як Бунь М.Ф. заресстрований та проживає в М.Києві потрібно
внести зміНІ" ДО рішення сесії Броварської міської ради від 21.08.1997 за N!!

132-16-22

«Про затвердження Положення про «Почесного громадянина міста

Бровари» про право надання йому такої пільги.
2. На почесних громадян та їх дружин поширюється 100% пільга на
житлово-комунальні послуги відповідно до середніх норм споживання
та
абонементну плату по

послугах зв'язку. Пр~понує~о про~одити проплату

наданої пільги на особистий рахунок ЗВJIвника, ВІДКРИТИИ в будь-якому

відділенні банку м.Бровари і повідомляти у?раВnіННЯ п~о його зміни.
З.Заявнику в управліНН'І"надавати таКІ документи.

- .довідку про склад сім 'ї.
- Ідентифікаційний номер звяВНИlса.
.
від пільги, як
- Подати заяву в організаuії-надавачі послуг про ВІДМОВУ
Учасника війни.
.
100СИ нарахування житло во- II~дuвати в управління копії рахунКІВ про
о
КОМУнальних ПОС,луг.

Відшкодування пільг заявнИКУ

проводити шоквартanьно.
А.J.Петренко

Начальник управління

