
Г Про внесення змін до Програми соціального 
захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально 

незахищених верств населення на 2006-2009 роки 

Розглянувши подання управління праці та соціального захисту населеННJI 
Броварської міської ради та на виконaннJI рішення Броварської міської ради 
від 25.02.2006 р. за N!! 932-44-04 <<Про затвердження міської Програми 
соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених верств 
населення на 2006-2009 роки», керуючись пунктом 22 cтaтri 26 Закону 

України <<Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, 'фінансів і цін Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Пункт 14 розділу П «Основи матеріального забезпечення програми» 
викласти в такій редакції: «Здійснювати за рахунок коштів місцевого 
бюджету виплату матеріальної допомоги по 1 ОО грн. на кожну особу . . , 
інвалідам 1 групи всІХ причин захворювaннJI та сІМ ЯМ, де виховуються 
діти-інваліди до 18 років, до Міжнародного дня інвалідів». 

2. Контроль за виконанням цього ріше покласти на заступника міського 

голови Шестопал л.п. 

Секретар ради . І.В.Сапожко 



ПодаВІІЯ: 

Начальник управлівня 
праці та соціального 
захисту населенНJI 

~ct~~!4II!:дA:uV~- А.І. Петренко 

Погоджено: 

Виконуючий обов 'язки заступника місько 
голови - керуючий справами виконкому ~~~~,..-.,..--....; 

$. /'ИJI'~ ~~ ИА,. ~r"r..-
~~ #~m.r~ ~ ff;P,~q~ 
~Нa:в.н, фfet'~~/иЧ' ~~ ~/~ /d.:tIJIІ1.си. 

чальник maнcdfloro f") о ,., 
управліввя ~I!!' А.М. Зеленська 

Начальник юридичного 

відділу 

Начальник загального 

відділу 

Голова постійної комісії з питань 
соціальио-економічноfo та кУльтурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 
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__ -=-f.tІ-Ш-__ А.В.Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬК 
УПРAВJIJННЯПРАЦІ А РАдА КИ,ВСЬКО, ОGЛАСТІ 

01400 • .ІІІ. БРDвори. вул. Гaz~J:. С/Ов ЦІАлЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕJIE'ПП'п ._-.. ,..lІІа. телlфакс' (044941 Ц..QI.I. 
. ~ S-2J-88 Е-mаll: "ps;nтh@nщll,." 

кJ!>~Ч 8iд09.0~ 200.l. p. rl.~"· '. 
на N! від ~ J УДК в КIІЇВСЬІСіп області 

- ___ ,200_~~ МФО 821018 Код 3193637 

~?ft" р./р. 35413012001633 

'iJCfO ~ і· "7 Міському голові 
fr( fA О g. оС. ()і Антоненко в.о. 

Про внесеlПUl змін до Програми 
соціального захисту пенсіонерів, 
інвалідів та соціально незахищених 
верств населення на 2006-2009 роки 

Подання 

Управ.півни праці та соціального захисту населевня Броварської міської ради 
просить вюпочити В порядок деlПlИЙ засідaВWI чергової сесії Броварської 
міської ради, пе відбудеться 26 червня 2008 року, ПИТaВWI про внесевня змів 
до розділу П пункту 14 <dIрограми соціального захисту пенсіонерів, інвалідів 
та соціально незахищених верств населення на 2006-2009 роl(И». 

Начальник управління А.І.Петревко 
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