
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про погamеНWI заборгованості за 
житлово-комунальні послуги окремим мешканцям міста 

Розглянувши клопотання начальника управління праці та соціального 
захисту населення Броварської міської ради Петренко А.І. про погашення 
заборгованості за житлово-комунальні послуги окремим мешканцям міста, на 
виконання пункту 11 розділу "Основи матеріального забезпечеИИJI програми" 
Програми соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально-незахищених 
верств населеИНJI, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
23.02.2006 N!! 932-44-04, керуючись статrею 25 Закону Украіни ,,про місцеве 
самоврядуваиия в Украіні", враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і 
цін Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Погасити заборгованість за житлово-комунальні послуги окремим 
мешканцям міста за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з 

2. 

3. 

4. 

додатком. 

Начальнику фінансового управління Броварської міської ради 
Зеленській А.М. забезпечити перерахувания коштів в сумі 15000.00 грн. 
п'ятнадцять тисяч гривень) управлінню праці та соціального захисту 
населеИНJI Броварської міської ради. 
Начальнику управління праці. та соціального захисту населення 
Броварської міської ради Петренк~ А.І. здійс~ ~~pepaxyв~ коштів 
на особові рахунки мешканцІВ в оргamзацll-надаваЧ1 житлово-

комунальних послуг. 
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Подання: 

·иня Начальник упрaвJIl 
праці та соціального 
захисту иаселеВИJI 

Погоджено: 

~aЛ1U~~lL~.u_~/ __ А.І. ПетреНІсо 
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Нач8JIЬВИК Юридичного 
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Начальник загального 
відцізіу 
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Додаток 

до рішення Броварської міської ради 
від ~ б '~.i- 2008р. 
Н! rD~ зp-~ 

Список ГPOM8ДJIН міста, які потребують допомоги 
в погашенні заборгованості за житлово-комунальні послуги 

1. Поливанна Марина Вікторівна, проживає за адресою: м. Бровари по вул. 
Короленка, 70б, кв. 15, інвалід з дитинства 2 гр., сума погашення 1421,00 
ГРН., в тому числі : 

- на кп ,,Броваритеплоенергомережа" - 265,28 грн. (особовий рахунок -
34615), 

- на кп "Служба замовника" - 894,13 грн. (особовий рахунок -34615), 
на ЗАТ "А.В.С. Київобленерго" - 117,62 грн. ( особовий рахунок - 945-015), 

- на кп ,,Бодопровідно-каналізаційне господарство" - 143,97 грн. (особовий 
рахунок 534615) 

2. Рибак Валентина Анатоліївна, проживає за адресою : м. Бровари, по вул. 
Київська 298АІI47-148, багатодітна сім'я, сума погашення - 3500,00 грн., в 
тому числі : 

- на дп ,,житло" - 3500,00 грн. ( особовий рахунок - 1298АО147) 
3. Магдич Людмила Сергіївна, проживає за адресою : м. Бровари по вул. 

Київська 298АІ242, інвалід 2 групи, сума погашення 1200,00 грн., в тому 
числі: 
на дп "Житло" - 1200,00 грн. ( особовий рахунок - 1298А0242) 

4. Гавриловець Наталія Анатоліївна , проживає за адресою : м. Бровари по 
вул. Олімпійська 6, кв.67, одинока мати, сума погашення - 1940,00грн., в 

тому числі : 
_ на кп ,,Броваритеплоенергомережа" - 1 000,00 грн. (особовий рахунок -

60775 ) 
_ ца кп "Водопровідио-каиалізаційне господарство" - 400,00 гри. (особовий 

рахунок 573639) 
- на ДБК "Меркурій" - 540 грн. (особовий рахунок - 260067) 
5. Мартиненко ТетJПIа Сергіівна, проживає за адресою: м. Бровари по вул. 

Олімпійська 6, кв.69, одинока-мати, сума погашення -1470,00 грн., в тому 
числі: 

_ на кп "Броваритеплоенергомережа" -735,00 грн. (особовий рахунок-

60777) .. 
- на ДБК ,меркурій" -735,00 грн. (особовии рахунок - 260069) 
6. Чер~енко Надія Іванівна, проживає за адр~сою : м. Бр.овари по вул. 

М.Лагуиової 1 О, кв.118 ,опікун над ~еПОВНОЛІТНЬОЮ плеМ1иницею, сума 
погашення - 5469,00 грн., в тому 

- на кп ,,Броваритеплоенергоме '~*.-~ 
60546). .t;;. ,.---н.--. 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 



БРОВАРСЬКА МІСЬ 
УПРАВШ КА РАдА Киlвськоl ОБЛАСТІ 

ННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬН 
o!.,oo~ АІ. ВроеаРІІ, tlJW. ralQpilla, 18 тел ОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

/факс. (04494) J-2з.г8 Є-таі/: IIGy;nmh!ii}тqll.al 
- .. _-

N!JUJI аід 0.9.062001 р. 
:І Jj у ДІ( 8 КJ.Ї8ськіR області 

НаМ. __ 8ід ____ 200_ р. _N1.rAf-O' МФО 821018 Код 3193637 
e~v'o ~ J-/V ро/р, 35413012001633 

'frO t{'" /А' f У .01 
~ І О,9'О'Міському гоnові 

Про погашення заборгованості за 
житлово-комунальні послуги 
окремим мешканцям міста 

Подання 

Антоненко в.о. 

Управління праці та соціальногq захисту населення Броварської міської 
ради ПРОСИТЬ винести на розгляд чергової сесії міської ради, що відбудеться 
26 червня 2008 року, питання про погашення заборгованості за житлово
комунальні послуги окремим мешканцям міста. 

Начальник управління А.І. Петренко 
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