
РІШЕННЯ 

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

незахищених верств населення на 2006-2009 роки 

Розгтmyвши подання управління праці та соціального захисту населеlПlJl 
Броварської міської ради та на виконання рішення Броварської міської ради від 
2S.02.2006p. N!! 932-44-04 " Про затвердження міської Програми соціального 
захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених верств населеlПlJl на 
2006-2009 роки ", керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни " Про 
місцеве самоврядування в Україні ", враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і 

цін Броварська міська рада 

ВИРШІИЛА: 
I.Пункт 18 розділу П "Основи матеріального забезпечення програми" ВИЮІасти 
в такій редакції: "Здійснювати щомісячну доплату до пенсії та державної 

І> соціальної допомоги в розмірі 1 ОО грн. за рахунок коштів місцевого бюджету 
згідно положення, що додається" . 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати фінансування 
управління праці та соціального захисту населення Броварської міської ради за 
рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста. 

з. дане рішення набирає чинності з 01 грудня 2008 року. 
4. Визнати таким ,ЩО вtpатило чинність рішення Броварської міської ради від 

26.06.08. N!! 767-38-05. 
s. Визнати таким, що вtpатило чинність рішення Броварської міської ради від 

04.09.08. N!! 856-43-05. 6 К .... " . . ОНТроль за ВИІСонaннJIМ цього рішення покласти на поспину КОМІСllO з питань 

соціально-економічного розвитку ~ і цін. 

Виконуючий обов'язки 
Міського голови - секретар ...,. ... ' .... ,~ І \. '-...>C~"jl JIl І.В. Сапожко 
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Подання: 

Начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 

Погоджено: 

Виконуючий обов'язки заступника 

міського голови -
керуючий справами виконкому 

Виконуюча обов'язки начальника 
фінанСQВОГО упраВління -. 
заСтyIIlllЦ.начальвика -
началь~'б~джетиого відділу ... " . . 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін . 

А.І. Петренко 

,- /' К.Б.Кузнєцов 

~,/; сторожукТ.О. 
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~ ІІ.Лавер 

Н.І. ГнаТЮК 

'fЩ А.Б. Булка 
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Кошторис 

видатків на фівансувaввJI Проrpами соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, 
соціально незахищеНих верств населевня 

Програма Грудень 2008р, тис.грн 2009р. - ПРОI1l0З, тис.грн. 

Програма соціального захисту пенсіонерів, 1985,1 24026,4 

інвалідів та соціально незахищених верств 

васепеВВJI 

Завдавви 11. Здійсвювати щомїCJlЧВ)' ДОІШату до пенсії та державної соціальної допомоги в розмірі 100грн. за рахунок коштів місцевого 
бюджету 

Показники виконaввJI 

- кількість пенсіонерів, .осіб 19350 19500 
кількість одержувачів допомоги зПдво Закону 400 410 
Украіни "Про державну соціальну допомогу 
інвалідам з диrивства та дітJIМ-інвалідам" , осіб 
кількість одержувачів допомоги зПдво Закону 30 40 
Украіни "Про державну соціальну допомогу 
особам,икі не мають право на пенсію, та 
інвалідам" , осіб 
сума доплати на 1 особу, гон. 100 100,0 
ЗaraJlЬиа суМа, тис. rpи ~'1J~O. 23940,0 
поштовий збір тис. rpи .. ff. "'".6;4" '. " 78,0 
ВиroтовnеВВJI виплатвих відомостей, тис. rpH и". о"}' n"Г2~'''' :r ,4 ' .. ~ \ 8,4 

~~~~( I~ji Виконуючий обов'язки . ~~ [i~ ~ ,!! МІського голови - секретар ради 
І.В. Сапожко .~ .... 1 ~ !І '.' t:/I 

9" 'ІС _~ 11 
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Подання: 

Начальник управліНВJI 
праці та соціального 
захисту населення 

Погоджено: 

Виконуючий обов' JlЗКИ заступника 

міського голови -
керуючий справами виконкому 

... ' . 
...... :' .. . . 

• е' '. 

А.І. Петренко 

. К.Б.Кузнєцов 

., 



Додаток 1 
до рішення Броварської міської ради 
від oft) II,A,ct:fi,. 
Н!! !Jr/з-fР-W 

Положення 
про порядок щомісячної доплати до пенсії та державної соціальної 

допомоги в розмірі 1 ОО грн. за рахунок коштів місцевого бюджету 

1. Право на щомісячну доплату до пенсії та державної соціальної допомоги 
згідно Законів Украіни " Про державну соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям - інвалідам " та "Про державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" мають пенсіонери та 
одержувачі державної соціальної допомоги, які є громадянами Украіни та 

зареєстровані в місті Бровари. 

2. Доплата до пенсії чи державної соціальної допомоги в розмірі 1 ОО грн. 
проводиться, якщо розмір пенсії чи державної соціальної допомоги не 
перевищує 1500 грн. 

3. Щомісячна доплата до пенсії чи державної соціальної допомоги проводиться 
з місяця, в якому пенсіонер був включений у відомості на виплату пенсії або 
державної соціальної допомоги. 

4.У разі реєстрації пенсіонера у місті Бровари, доплата до пенсії або державної 
соціальної допомоги проводиться згідно особистої заяви пенсіонера з місяця 
подання заяви. 

S. Доплата до пенсії чи державної соціальної допомоги проводиться щоміСJIЧНо 
за поточний місяць через поштове відділення чи банківську установу. 

6. У разі припинення виплати пенсії по втраті годувальника чи інвалідності або 
державної соціальної допомоги внаслідок поважних причин, щомісячна 
Доплата проводиться з місяця поновлення виплати пенсії чи державної 
соціальної допомоги. 

допомоги. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар р І.В. Сапожко 



Подання: 

• 
Начanьвик ynpавл1НВJl 

праці та coцianьHOГO 
захисту населення 

Погоджено: 

Виконуючий обов'язки заступника 
• 

МіСЬКОГО голови -.. 
керуючии справами виконкому 

А.І. Петренко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоl ОБЛАСТІ 

УПРАВJlІввg ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
01400, АІ. В!ов'!!'..и, вул: raZflplHa, /8 тиlфакс: (O~494) 5-2З-88 Б-та;/: !,м:n,!~@тЩ/.гu 

N! 61,,(1- від /(' {І 200L р. у ДІ( в Кllівс.кіА області 
МФО 821018 Код 3193637 

НаХ! Від ___ _ 

," ,)І' р 
tJ,u l 

~/~ 35415065001633 

ВИКОНУЮЧОМУ обов'язки міського голови
секретарю ради 

СапО?ККУ І.В. 

І. f/, ()~. 

Про включення питання до порядку 
денного сесії Броварської міської радИ 

Управління праці та соціального Захисту населення Броварської міської 
ради просить винести на РОЗГЛЯД чергової сесії Броварської міської ради 
питання "Про внесення змін та доповнень до Програми соціального Захисту 
пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених верств населення на 2006-2009 
роки" 

Начальник управління А.І.Петренко 
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