
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

[Про внесення змін до рішення від 29.11.2007 Н!! 525-29-~ 
«Про внесення змін до рішення від 01.12.2005 Н!! 846-39-04 
«Про затвердження Порядку відшкодування витрат 
на поховання учасників бойових дій та померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною». 

Розглянувши подання управління праці та соціального захисту населення 

Броварської міської ради від 30.10.2008 Н!!5953 «Про внесення змін до рішення 
від 29.11.2007 Н!!525-29-05 «Про внесення змін до рішення від 01.12.2005 N!!846-
39-04 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання 

учасників бойових дій та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною», з врахуванням пункту 1.1. 
рішення Броварської міської ради від 25.10.2007 Н!!477-28-05 «Про внесення 
змін до рішення Броварської міської ради від 17.04.2007 Н!!287-19-05 «Про 
припинення діяльності Броварського виробничого управління комунального 
господарства шляхом його приєднання до комунального підприємства «Служба 
замовника» та керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціального захисту населення, охорони здоров 'я та довкілля, 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
I.Внести зміни до рішення від 29.11.2007 N!! 525-29-05 <<Про внесення 

змін до рішення від 01.12.2005 Н!! 846-39-04 <<Про затвердження Порядку 
відшкодування витрат на поховання учасників бо~ових дій та померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною». 

1.1. В пунктах 2, 3, 4, 5, 9, 11 <<Порядку відшкодування витрат на 
поховання учасників бойових дій та померлих (загиблих) 9сіб, які 'мають 
особливі заслуги та особливі трудові' заслуги перед Батьківщиною» слова 
«Броварське виробниче управління комунального господарства (далі БВУІ<Г»), ' 
замінити словами слідуючого змісту: «ко~альне підприємство «Служба 
замОВНИка» (далі кп «Служба замовника»). 
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з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та довкілля. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: . 
начальник управліннЯ праці та СОЦІального ~~ 
захисту населення t:\ TJI-UV' 

.. 

ПОГОДЖЕНО: 

виконуючий обов' язки заступника 

міського голови - керуючий справами 
виконкому 

начanьник юридичного відцілу 

начanьиик загального відцілу 

голова постійної комісії з питань 
соціального захисту населення, 
охорони здоров' я та довкїлЛJI 

А.І.Петренко 

H.I.ГHaТJOK 

В.В.Багнюк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

УПРАВJlIВВЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
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УДК в К"ївськіП області 
МФО 821018 Код 3193637 

HaH�'---_від ____ .200 _ р. р. І р. 3 S 4 1 3 О 1 2 О О 1 6 3 3 

cu,t4 f/ l!/ Виконуючому обов'язки 

~ ... ~./o.cI' 
Про BHeceHНJI змін ДО рі ~iiд 29.11.07 
Н!! 525-29-05 «Про BHeCeHНJI змін до рішенНJI 
від 01.12.05 Н!! 846-39-04 «Про затвердженНJI 
Порядку відшкодуванНJI витрат на похованНJI 

. 
МІСЬКОГО голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

учасників бойових дій та померлих (загиблих) 
осіб, JIКi мають особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною». 

ПОДАННЯ 

УправліНIUI праці та соціального захисту населеНIUI Броварської міської 
ради просить на черговій сесії Броварської міської ради розгJIJIНYТИ питaнНJJ 
Про BHeCeHНJI змін до рішення від 29.11.07 Ни 525-29-05 <<Про BHeceНIUI змін до 
рішення від 01.12.05 Ни 846-39-04 <<Про затвердження Порядку вїдшкодувaнНJJ 
витрат на поховання учасників бойових дій та померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною». 

Така необхідність виникла в зв'язку з приєднанним Броварського 
виробничого управління комунального господарства до комунального 

підприємства «Служба замовника» відповідно до рішення сесії Броварської 
міської ради від 17.04.07 Н!!287-19-05 «Про припивеННJI діяльності 
Броварського виробничого управління комунального господарства ПIJIJlX9М·
ЙОГО приєдн8ННJI до комунального підприємства «Служба замовника». 

Начальник управління 

10ХllекttO 
5-69-30 

А.І.Петренко 
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