
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<Иівськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

І Про внес~ння З_МіН та ~оповнень до рішенНJI Броварської І 
МІСЬКОI ради ВІД 14.01.2008 Н!! б 13-32-05 

"Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2008 рік" 

(з наступними змінами) 

Заслухавши інформаціlO управліllНЯ еКОlІоміки Броварської міської ради 
та розглянувши клопотання ІІачальника управління праці та соціального 

захисту населення та керуlOЧИСЬ п.22 ст.2б Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та врахОВУlOчи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 

та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни та доповнення до рішеНIІЯ Броварської міської ради від 
14.01.2008 N!! 613-32-05 "Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста на 2008 рік": 

1.1. Внести ДОПОВllеllllП до Місцевої програми управліllНП праці та 
соціаЛЬІІОГО захисту IlаселеНIIП: 

1.1.1. Програма соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально 
незахищених верств населення: 

Доповнити наступнимИ п~казниками з.а~дання 2: Проводити 
щомісячну доплату кожному пеНСІОнеру в рОЗМІрІ 100,0 грн. за ~axyHO~ 
коштів місцевого БІоджету, збільшити видатки на 9500,0 тис. грн., цшьовии 
фонд та читати обсяги на рік - 9847,5 тис. грн. (Додаток І) 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради профінансувати 
видатки, згідно з даним рішенням. 
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з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісіІО з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бlоджету, фінансів та цін. 



ПодаJlНR: 

Виконуюча обов 'язки начальника 

управління економіки - заступник 
начальника управління економіки 

ПогоджеllО : 

заступник міського голови 

начальник фінансового управління 

ачальник юридичного відділу 

начальник загального відділу 

голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

т.г. Поліщук 

Б.О. Андрєєв 

~~.зеленс~ка 
c-:-~ І.Г. Лавер 

~ Н.І. Гнатюк 
- 4 -

А.В. Булка 
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АО р\шс"". !!рооар-сько' ,,,\сько' 1''''' •• 
Овід Of.09.&lYx. l'.s.r-~.3гa!:J 

Місцева програАlа ао управліШIЮ араці та соціалы�огоo ,аХI.СТУ населСIШJl Броварської &ІЇСЬІСОЇ РОДІ! 
Тllе. rpll. 

. п ропо:шціТ, 
. 1008 рік - МПІІ . 

Потре6пу 
відповідl10 до в тому Чllслі: 

.NiI піп ПрограаІІІ фіllПII&:уВПlші І.а • 
фіllRIІСОВОГО ро,о •• 1аrвЛЬНllП бlOджет ціЛЬОВltП фОllд 

1008 рік 
ресурсу фО114 РОlВllТКУ 

1 2 3 4 5 6 1 8 

1. Проrpаl\sа cOЦЇJU1ЬHOГO 1aXIICТY nellciOllepi~ інввлідів 9500,0 9847,5 9847,5 347,5 9500,0 
І та соціального lІезаХSlщеllllХ верств IIDселеНllSI 

npoBoA,m, щомісячну доплату до пенсії в розмірі 100 грН. за ра.'унок коштів бюджету ",іста; громадянам, 

388JIDHHSl1: 
lкі ДОСІГЛІІ 9S-ти річного віку. в розмірі І ОО rpH.; rPOl\laдlHal\f. Ікі ДОСRГЛІІ І ОО-річ"ого ві .. ")' та почесн"",. 
громадянам міста в розмірі S неоподаткова,шх мінімумів доходів громадl'l; щоl\tіСR',на доплата КОЖНОМУ 
пенсіонері в розмірі 100,00 ГРН.1а pa.~YHOK коштів міс:ие80ГО бюджету. 

ТlIС. ТР". 9500,0 9841.5 9847,5 347,5 9500.0 
ПОКD3НІІКlІ ВІІкоtlRIШR: . 
кількість пенсіонеоів, ТlIС. ЧОЛ. 23 ~,,-~a І,., 1::'''-
ваотіСТ1о на І пенсіонера, гри. 100,0 #" .. 01 t ........ " 

fI-*CJ 'о ~ 1'\~ Ф~. 
CD ,., ~ f) -о" 
q- а 0"-
11 $,-' ~tJd$ 

ВиконуючиR обов'язки міського гоnови - секретар ради (~' .... ~ І.В. Сапожко . /4 ,.. \~ .~ ,* . о, 'Є; '" ---~ .. • '.J 



. 
ПОДАННЯ: 

Виконуюча обов'язки начальника управління економіки-. . 
заступник начальника упраВЛІННЯ еКОНОМ1КИ т.г. Поліщук 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник MicbKoro голови в.о. Андрєєв 
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