
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

незахищених верств населения на 2006-2009 роки 

Розглянувши подання управління праці та соціального захисту 
вас~еlПUl Броварської міської ради, керуючись пунктом 22 етапі 26 Закону 
Yкp~ .~dIро.~~сцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
ПОСТ1ИНОl J(~MICll. з .п~ань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фІнанСІВ І ЦІН Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити міську Програму соціального захисту пенсіонерів, інвалідів 
та соціально незахищених верств населения на 2006-2009 роки, 
затверджену рішенням Броварської міської ради від 23.02.2006 року 
Н!! 932-44-04, в розділі П «Основи матеріального забезпечеННJI 
проrpами» пунктом: 

« 18. ЗдійСlПOвати за рахунок коштів місцевого бюджету: 
_ щомісячну ДОІШату до пенсії чи державної соціальної допомоги у 
розмірі 1 ОО грн. дітям-інвалідам та інвалідам з ДИтинства, розмір 
пенсійних виплат, державної соціальної допомоги JIКИX ( З урахуванним 
надбавок і підвищень, додаткових пенсій, державної адресної допомоги, 
сум індексаціі) досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом 
ДJDI осіб, JПd втратили працездатність; .. 
_ щомісячну доплату до прожиткового МlВlМYМY, встановленого законом 
ДJDI осіб, JПd втратили працездатність, на кожну дитину-одержувача пенсії 
у зв 'язку з втратою годувальника. . . 

УправліННЯ працІ та СОЦІального захисту населения 

Постійно». 
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2. Фінансовому управлїнmo Броварської міської ради ЗДЇйсшовати 
фінансування управлінню праці та соціального захисту населеННJI 
Броварської міської ради за рахунок коштів, передбачених у бюджеті 
міста. 
3. Контроль за виконаННJ1М цього рішеННJI покласти на заступника 

міського голови Шестопал Л.П. 

Секретар ради 
І.В.Сапожко 

м.Бровари 
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Поданнв: 
. 

Начальник управліИИJI 
праці та соціального . 
захисту населеННJI 

Погоджено: 

Виконуючий обов'язки 
заступника міського голови -
керуючий справами виконкому 

Начальник фінансового управлінни 

Виконуюча обов' язки 
начальника юридичного відділу
головний спеціаліст 

Начальник загального відділу 

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

А.І. Петренко 

.А..,~~~~~·~.М.Зеленська 

А.В. Баба-Мірзоєва 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 



Кошторис 

Додаток 

до рішеВВJI Броварської міської ради 
від ~~ ()~ Jll)ev' 
N!! !)'99-QO -оГ 

видатків на фінансування Програми соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, 
соціально незахищених верств населеННJI 

Програма 

Програма соціального захисту пенсіонерів, 
інвалідів та соціально незахищених верств 

населеВВJI 

2008р. 

329,9 

2009р. - прогноз 

999,6 

Завдавви 10. Проводити щоміCJARY доплату ДО пенсії чи державні соціальні допомоги в розмірі 1 ОО гривень інвалідам з дитинства та 
дiTJIМ-iввaniдaм, розмір пенсійних виплат державної соціальної допомоги, пих ДОCJll'aЄ прожитковоro мінімуму ДJDI осіб, 
sпd втратили працездатність;здїйсвювати щоміCJlЧll)' доплату до прожиткового мінімуму ДJDI осіб. JПd втраТИJIИ 
працездатність, ва кожну ДВIНИУ - одержувача пенсії у зв'nК)' з втратою roдув8JJЬ11ИI(8. 

ПоК8ЗВИІСИ впон8ВИJI 

- кількість дітей іввапідів, осіб 
сума доплати на 1 особу, грн. 
зaraльва сума, тис. І'І!н 

- кількість іввапідів з ДВIНИСТВа, осіб 
сума доплати на 1 особу, гр_н 
зaraльва сума, тис. I'J!H 
- кількість дітей одержувачів пенсії У разі 
~ати ГОдУВ8JIЬВJПaI. 

cepeдвJI сума доплати на 1 особу, грн. . 
зaraпьва сума, тис. грн. 

поштовий збір тис. I'J!H •• 
ВиготовлеВВJI виплатвих відомостей, тис. грн 

Секретар ради 
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І.В. Сапожко 



БРОВ РСЬКА МІСЬКА РАДА lсиlвсысl� ОБЛАСТІ 
УІІРАВJІІнНя ПРАЦІ ТА СОЦІ 

01400, .41. BpotlofJЦ вул rll2Q # АЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
_ " rp "..0, /8 '!'..uIФокс: (04494) і-2З-88_~-~01l: цp.rтmb@mall,m 

N!. у// .їдОка" 20or:..... р. 

НaНI~_Biд ____ .200 _ р. 

Про внесення доповнень до міської Програми 
соціального захисту пенсіонерів, інвалідів 
та соціально-незахищених верств населеНЮІ 
на 2006 - 2009роки, затвердженої рішеННJIМ 

у ДІ( в КиівськіR обnасті 
МФО 821018 Код 3193637 
~/~ 35413012001633 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

Броварської міської ради від 23.02.2006 року Х!932-44-04 

ПОДАННЯ 

УправлівюІ праці та соціального захисту населеНЮІ Броварської міської 
ради просить вюпоЧИТИ до порядку деННf?ГО чергової сесії Броварської міської 
ради питання «Про BHeceВWI доповнень до міської Програми соціального 
захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально-незахищених верств населеННJI на 
2006 _ 2009роки, затвердженої рішеВIDIМ Броварської міської Ради» від 
23.02.2006 року N!932-44-04 

, Виконуюча об'ов"ЯЗКИ иачam:вика управліИИJI- /fI-// 
заступник начальника управтвия 71" Новікова Н.О. 
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