
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки!вськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~po затвердження Програми по відшкодуванню витраТ] 
за безкоштовне перевезення без обмежень пільгових 

категорій населення м.Бровари пасажирським 
автомобільним транспортом загального користування 

" на 2009 рік 

- . 

з метою забезпечення перевезень пільгових категорій населення 
u.Бровари без обмежень, керуючись ст.26 п.22 Закону Украіни "Про 

місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 7, 37 Закону Украіни" Про 
8ВtOмобільний транспорт" та ст.91 Бюджетного Кодексу Украіни, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Проrpаму по відшкодуванню витрат за безкоштовне 
перевезення без обмежень пільгових категорій населення м.Бровари 
пасажирським автомобільним транспортом загального користування на 
2009 рік, що додається. . 

2. Фінансовому управлінню здійснювати фінансування даної 
~рограми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста на 
ВJДnовідний бюджетний період. , .. . 

.. з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на ПОСТ1ЙНУ 
КОМlС1JO міської ради з питань . о-економічного та культурного 
РОзвитку, бюджету фінансів та 'І- \1 а r н іІ 

. ' ,,-0\ о * 
.~ ~.~ 

ВИКОНУЮчий обов 'язки міськ 
Секретар ради 
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І.В.СапожкО 



ПОДAНW1: 
І 

начальниК управліннЯ економіки 

поГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник фінансового управління 

виконуюча обов' язки начальника 
• • W 

юридичного ВІДДІЛУ - roловнии 

спеціаліст юридичного відділу 

начальник загального відцілу 

голова постійної комісії з питань соціально _ 
е~ОНО~ічног~ та культурного розвитку, бюджету, 
фІнанСІВ та цш 

aOOOl~ 

Н.І.СачеВКо 

В.О.Андрєєв 

А.В.Баба - Мірзоєва 

Н.І. Гнатюк 

А.В.БуJJII 

, 



Додаток . 
до РІшення 

Броварськ~ї міської ради 
від 73 ~UtJ' Щ).90 
Н!! 1W/-.;.5 -~ І 

ПРОГРАМА 

по відшкодуванню витрат за безкоштовне перевезення 
без обмежень пільгових категорій населення 

&1. Бровари пасажирським автомобільним транспортом 

загального користування 

на 2009 рік 

М. Бровари - 2009 



-

ПРОГРАМА 

;nUlJCодуванню Вllтрат за безкоштовне перевезення без обмежень 
1108", .U Б 

піnЬГОВ11Х катеГОРІІІ населення м. рова ри пасаЖИРСЬКllМ 

автомобіЛЬНllМ транспортом загального користування 

на 2009 рік 

1. Загальні положення 

Проrpама по відшкодуванню витрат за перевезення без обмежень 
пільroВИХ категорій населення м. Бровари (далі - Програма) визначає 
ЕО&fплекс заходів спрямованих на забезпечення пільгового перевезення 
&rешканців міста перевізниками, які орендують транспортні засоби у 
Броварського виробничого управління комунального господарства та 
здійснюють безкоштовні перевезення без обмежень пільгових категорій 
населення м. Бровари на міських автобусних маршрутах загального 
КОРlfстування та приміських автобусних маршрутах загального 
користування сполученням м. Бровари - м. Київ. 

11. Мета та основні завдання Програми. 

Метою розробки даної Програми є забезпечення та безкоштовне 
перевезення без обмежень пільгових категорій населення М. Бровари по 
&Іісту, а також до м. Києва. 

ш. Заходи на виконання Програми. 

Програма розрахована на 2009 рік і має бути реалізована ШЛJIXом 
ПРоведеННJI наступних заходів і робіт: 

не 
піп 

Зміст заходів Термін 
виконання та 

Відповідальний 
за виконання 

обсяги 
~~~----------------~~~~~~~=====-====~~ . З~безпечити фінансування 2009 рік - Фінансове управління, 

81ДIUкодування витрат за 450,0 Тllе. грн Управління праці та 
перевезеВИJI без обмежень соціального захисту 
пільгових категорій населення 
М.Бровари 

населення, 

Управління економіки 

1.--hП;-Р-О-вО-IЦИ-т-и----o~б:-с-те-ж-е-н-НJI--1~rпr::О::с=тіi:jй~н~о:-~Уv;;п;;р;;авл;;;;;.ін;;;ня;;;~е;;к;;о;н;;ом~іки;1, 
Idлькості пасажирів пільгової о о оо Фінансове управління, 

Управління праці та 
kaTeropii, які корИСТ)'Jоться соціального захисту 
ПОслугами автомобільного 

'--~анспорту населення, 

2 



fI" Броварська міська 
організація ветеранів І 

"". ДОВОДИТИ дО Biдo~a ~e~KaHцiB Постійно Відділ внутрішньої 
'. аlіста про ПРИИНJIТІ РІшення політики, .. . . . 

БроваРСЬКО1 МІСЬКОІ ради У правnінНJI економіки . 
стосоВНО ПІЛЬГОВОГО 

перевезеиНJI 

...-

ІУ. Фінансування Програми. 

Фінансування Програми здійснюєrься у межах бюджетних призначень, 
передбачених в бюджеті міста на 2009 рік. 

ВИКОнуючий обов'язки місько 
Секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

начальник управління економіки 

н.І.Сачеlfro 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 
В.о.Андра. 
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ПРDrp"",,, І'О -''IaIUNDДJ'ІІ''''''''' ""трат :11. 
6&!.J1CD1UТD8"C "':РСllас:""" 6а D6".сже .... 

І. пlл .. roDIІЖ IQJТС:roрln ".селе ........ Iiроа·РIІ '040 О 450 О 0150 О .,50 О 
пас".трс .. ",... ".ТDI'ІDfi1л"''''IІ'I· • • • 
ТРIШСПDРТD •• заnlЛ""Dro ICDp"C'r)'all''''. "11 

'2008 P'1r 

мсп: 

Завдвt'.'R: 

ПDInIЗ'lІІta, ."'"'11І11І11.: 
'lIЛUIьна Кіл .... іст.. пільгової ",.тегоріі 
меша"ців 111Їств. ЧОЛ. 
сере.ан. вортіcn. вїлш"одуван". на одного: 

пільгового меш",."ц. "О рі". ІРн. 
XЇnЬKicть автобусів. ,кі здїnСНЮЮТЬ 

перевезеННІ без обllrеїКеflЬ ПЇnЬГОВJlХ 

,,-атегоріі1 носелеНfll міста на ПРJlміСЬКllХ 
автоБУС:НIIХ MapWp}rra.~ заraльноro 

,,'OpllctyBaHHI сполучеННJlМ "м. БроваРJl - "І. 
Ю,їв", од. 

кількість овтобусів, ,кі зділснююты� 

пере8езеflН. без обмежень піЛЬГ08lfХ 

",.тегоріА населеНJf. міста на міськомУI 
а8Тобусно",у "Іаршруті Х! 9 заI'DJJьного 
КОРШ:ТУ88I1Н', од. 

середІІІ 8артість 8їлwкодуаанн, ІІа одш. 
пілЬГОВllR автобус, rpff. 

забезпеченні та бсзкошТоВtll: переОСЗСffН. без обмежс .... nin .. foBllx Кl1тeroріП IfllcenCtttl. М. ьроваРIІ по' 
Mi~ о також ДО ІІІ. К"єва 

,а6е3пе'lІlТ" ФінансувоtlН. відшкодуванн. ВIIТр8Т ,а перевезСIІІ.. без 06М&:ЖСtI.. пinЬГОВllХ K:rrcropin 
носеленн. "І. Бровар"; проаест" обстежСtlн. кіл"кості паСDЖllрів пlл"гової катсгорії. нкі КОрlletyют .. сн 
поcnуга"lІІ автомобіль .. ого ТрІ1ш:порту: довестlf до відома МСШI«Uщів міста про ПРllПflllТі ріШСllІІН 
Броварс"кої ",іс"кої РIl4If стосовно піл"гового перевсзенн, 

32600 

31,9 

4 

208,0 

Вихонуючий обов'язки міського ГОПі 

Секретар ради 
І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

начальник управління економіки 
Н.І.СачеIlJ(О t 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 
B.O.Auдpєo 
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