
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬК 

РІШЕННЯ 

г . Про внесення змін та доповнень до Програми "І 
СОЦІального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально 
незахищених верств населення на 2006-2009 роки 

Розглянувши подання управління праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради та на виконання рішення Броварської міської ради від 
25.02.2006 р. Ne 932-44-04 "Про затвердження міської Програми соціального 
захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених верств населення на 
2006-2009 роки ", керуючись пунктом 22 статті 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 

ВИРШІИЛА: 

1. Пункт 2 розділу П «Основи матеріального забезпеченнв програми» 
доповнити словами: « проводити щомісJIЧНY доплату до пенсії кожному 
пенсіонеру в розмірі 1 ОО грн. за рахунок коштів місцевого бюджету» . 

2. Фінансовому управліНlПO Броварської міської ради здійснювати 
фінансування управління праці та coцi~ЬHOГO захисту населе~ 
Броварської міської ради за рахунок КОШТІВ, передбачених у бюджеп 

3. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

. , . . 



Подаввв: 

Начальник управлівня 
праці та соціального 
захисту населеИИJI 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відцілу 

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

до рішеВНJI БроваРСЬJCоі міСЬІСоі ради 

~~~nf-~~ 
Кошторис 

видатків на фінансувaннJI Програми соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, 
соціально незахищених верств населеНШl 

Програма 2008р. 2009р.-прогвоз 

Програма соціального захисту пенсіонерів, 9500,0 29700,0 
інвалідів та соціально незахищених верств 

населеНRJI 

3авдавRJI 2. Проводити щоміCJIЧRУ доплату до пенсії в розмірі 1 ОО грн. за рахУВОІС JCошriв бюджету міста гpoM8ДJIНaм, JПd досягли 95- річвоrо 
віху, в розмірilОО грн. гpoMaдJlHaм, ш ДОCJIrnи 100- річвоrо віху та почесним ГPOMaдJIВ&М міста в розмірі п'пи веоподатховавих мівімумів 
доходів ГPOM8ДJIН, про!tодити щомісячну доплату до пенсії кожному пенсіонеру в розмірі 1 ОО грн. за paxyвdJC JCОШnВ місцевоro бюджету. 

ПОJC83ниІСИ ВИJCоианRJI 

- xinьxi~ пенсіонерів, тис. осіб 23,0 24,0 
сума доплати на І особу, rpи. 100 100,0 
загальиа сума, тис. rpH 9200,0 28800 
поштовий збір тис. rpH .. 80 - 240 
ВиrотовлеНВJI виплатних відомостей, тис. rpи 220 #:- .... ~,I ~O;:, ~ ббО -- "{І; -,.,,, 
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Подання: 

НаЧ8JIЬВИХ управління 
праці та соціального 
захисту населеНIIJI 

Погоджено: 

Керуючий справами виконкому 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

УПРАВJlIННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬного ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ 
07400, ... ,. БРQflQРIІ. вул. Гaгap;~,a, ІВ ,,!иJФ~IС'С: (04494) '-2J-BB Е-mаl1: IІm:nmЬ@тqil.rll - .. -- - - -... --

Ha�iI-_Вїд----.200-р. 

Про РОЗГЛЯД ІІИТанНJI на сесії 
Броварської міської ради 

у ДІ( а КllіаСЬКЇА області 
МФО 821018 Код З19ЗБЗ7 
~/~ ЗS41ЗО12001БЗЗ 

Виконуючому обов' язки . 
МІСЬКОГО голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

УправлiнНJI праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради просить винести на розгляд сесії Броварської міської ради IIИТaННJI <d1po 
внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту пенсіонерів, 
інвалідів та соціально незахищених верств населення на 2006-2009 роки». 

Начальник управЛЇННJI А.І.Петренко 
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