
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

гПро внесенJUI змін та доповнень до міської Програми І 
«З турботою про кожного» на 2009-2011 роки, 
затвердженої рішенням Броварської міської 

ради від 30.07.2009 Не 1201-67-05 

РОЗГJIЯНYВШИ подання управління праці та соціального захисту 
васелеВНJI Броварської міської ради та на виконання рішеННJI Броварської 
міСЬКОЇ ради від 30.07.2009 Не 1201-67-05 «Про затверджеННJI міської 
програми з турботою про кожного на 2009-2011 роки», керуючись 
nyиxтом 22 стапі 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядувавия в 
Украіні», враховуючи рекомендації постійноі комісії з гуманітарних . ,"".. . ... . . 
питань, ПОСПИНОl КОМІСll з питань СОЦІально - еконоМІЧНОГО та 

КУЛЬТУРНОГО розвитку, бюджету, фінансів та цін Броварська міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Внести зміни до Програми «3 турботою про КОЖНОГО» на 2009-
2011роки , затвердженої рішенням Броварської міської ради від зо.07.20~9 
НІ 1201-67-05, розділ 8 «Соціальний захист населення» викласти у новій 
редакції (додається). 

2. Рішення набирає чинності з 01' січня 201 О року. 
. 3. Контроль за виконанням даного рішеННJI покласти на заступв:ика 

МІСЬкого голови Вииоградову Л.М. 
а r It~ 
~ q 

* 0".* 
Виконуючий обов'язки міСЬКО r СІ)' о - ТА1 ~ ф 

щ' - ~ Г І о' оа В Сапожко 
голови - секретар ради '" - .:. ~ І о _~} • 

~ 'і-:і ~ ~~ -:~ 
~ • о.О 

v . B~ 

, ".: 



ПодаllllВ : 

начальНИК ynравліННJJ пр~і 
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Додаток 
до рішеRНJI Броварської 
міської ради 
від al§.~j~ 
Н!! ~ЯtP- t,-os-

8.СоціальниЙ захист населення 

8.1 ПрОВОДИТИ перевірки умов ЖИ1ТJI ветеранів війни та праці, а також 
ld8J10забезпече~ верств населеНИJI з метою максимального З8ДоволеННJI іХ 
птреб та запитІВ. 

Управління праці та соціального 
звхиС1У населення 

постійно 
8.2 Забезпечити н8ДаиюІ пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах 
норм, передбачених законодавством 

• інвалідам І групи всіх причин захворюв8.ННJI на SO % 
• інвалідам n групи по зору на 40 % 
-сім'ям, у пих двоє і більше інвалідів по зору на SO % 

Надавати почесним громадинам міста пільги : 
-100 % оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених 

законодавством; 

-100% оплати за КОРИСТУВaRИJI квартирним телефоном 
УпрaвлiннJI праці та соціального 
захисту населеНВJI 

- поcriйио 
8.3 Забезпечувати безоплатне щоденне харчувaRНJI самітних малозабезпечених 
tpомадин 

УпрaвлiннJI праці та соціального 
захисту населеВIfJI ... 
ПОСТ1ИllО 

8.4 Видавати продyzci-овї набори малозабезпеченим Іромадяв8М міста, 
6araтoдітиим CЇM»J!М з нагоди державних та релігійних CВJIТ • • 

УпрaвлiивJI пр8Ц1 та СОЦІального 

захисту населевня .... 
постJИИО 

8.S В·. 0111>. МІ· ста ДJIJI потmащеИВJ[ житлово-
идиurrи матеРІальну допомогу Іром8ДJIИ1W~&. -r 

ПобуТових умов на лікувaиwI та іИПІі потреби за рuпеНIIJIМ ВИХ~ИІСому . 
, УпрaвлiивJI пр8Ц1 та СОЦІального 

захисту населеНЮl 

постійно 
8.б Здій • газових колонок, JПCi стали непридаТШІМИ 
_ СlПовати замшу газових плит , Dnavaм міста за рішеИИJIМ 
а- ВИХорист8ВlU1 та життєsебезпеЧИИМИ, ГPOM~ 
~о!lIcоlnr 

.'.J УпрaвJIЇИНВ ЖИТJIОВО-КОМУНВJlJiНОГО 

господарства 

постійно 



8.7 3дійСlПOвати ~iдmкoдyв~ ВИ1'рат комунальним аптекам міста, пов'JlЗ8НИХ 
з безоплатним ВІДПУСКОМ ЛІкарських засобів інвалідам війни та учасникам 
бойових дій (Додаток 1) згідно з положенням (Додаток 2) 

Управління праці та соціального 
захисту населеНШІ 

постійно 
8.8 Надавати соціальну допомоry на 
гpoM8ДJIНaм міста 

дому самітним непрацездатним 

УправnіНШІ праці та соціального 
захисту населеНШІ 

постійно 
8.9 3дійСlПOвати виплату матеріальної допомоги по 1 ОО Ірн. на кожну особу 
інвaniдвм І ІрУПИ всіх причин захворювання та сім'ям , де виховуються діти
інваліди до Міжнародного ДИJI інвалідів 

8.10 Проводити щомісJIЧВY доплату до пенсії: 

УпрaвnіНШІ праці та соціального 
захисту HaCeneННJI 

щорічно 

- в розмірі 100ІрН. IpOM8ДJIНВМ, ві досягли 95-річного віку; 
- в розмірі П'JIТИ неоподаткованих мінімумів почесним IpOM8ДJIНВМ міста 

.' УпрaвniииJI праці та соціального 
захисту HaceneВВJI 

постійно 

8.11 Проводити щомісJIЧНY доплату до пенсії кожному пенсіонеру міста у 
розмірі 100 ІрИ. за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з поnожеВВJIМ, 
що додається (Додаток 4) 

УпрaвniииJI праці та соціального 
захисту населеИВJI 

постійно 

8.12 Забезпечувати під1римку Іромадських оргавіз~, ~ и~ають M~O
соцїапь&у та іншу допомогу ІрОМ8ДJПIвм похилого ВІКУ, 1ИВamдам, СОЦІально 

незахищеним верствам насenеИВJI (Додаток 3) . . . 
Упр8ВJI1llНJl ПРаЦІ та СОЦІального 

захисту насenеИВJI 

8.13 Фіваисуваввя заходів 

І.В.Сапожко 



JJодаuuв: 

Начanьник упрaвnіНИJI праці 
та соціanьиого захисту 
иаселеИІІІ 

Погоджено: 

заступвик міського 
голови 

• 

.. 

, , , 
, ! 

~Q~Кw~IW· (JJJ./~ ____ А.І. Петренко 

----1с(J!IY/.и----_ Л.М.ВИноградова 

. : 



-
Додаток 1 
до Програми (<3 турботою про кожного» 
на 2009-2011 роки 
від .z.f~~ 
N! lЯ]J-IFtJs-

Перелік 
niкapcь~ засобів, що B~CK~ТЬCJl безкоштовно комунальними аптеками 

юста за рецептами ЛІкаРІВ за рахунок коштів міського бюджету 

ыlllчudні,' 
ОРОn'UВUРll3кові, СnllЗA,алі· 
тики, фер",еНnlU 
ВіхВJIiи Н!!1 О табл. 
Віхаір Х!!І О табл. 
Равітідів 0,15 Н!! 1 О табл 
Дротаверів N!!ЗО табл. 
HO-ІПІІа 2,0 дlіи' єкцїй 
Папаверів амп.табл. 
Бекарбои Н!І О табл. 
Белamiв N!lO табл. 
Беластезів Н!І О табл. 
Метомопрамід табл. 
Аллохол табл. 
Дарсил табл. 
Бікасодил табл. 

СеЩlДексів табл. 
Лоперамід табл. 
~еаТИІІ табл. .. 
Соnїзим табл. 
ВУІіЗШЯ ахтивоваве 
Холевзим табл. 
Еуфідіи табл. амп. 
Фестал Нl1 о табл. 
Омеnpазол НІ1 О, Украіна 
МезімN!lО 

.. 

.4нIlJU6іОnlURU,СУЛ6ФIІНіл 

Еритроіцин табл. 
Амоксип табл. 
Офлокацин табл. 
Тетрациклін табл. 
Фурпазолів табл. 
Доксіцилів табл. (укр.) 
Сульфадиметоксин табл. 
Нітроксолів табл. 
ЦипрОфЛОІСсации N!l О 
табл. 

Кардіолоzічні, 
• •• • 

ZlnОn.ЄНЗUВНI, СЄЧОZІННІ 

Аспаркам табл.амп 
ДігоІССИВ табл. 
Нітрогліцерин табл. 
Нітросорбід табл. 
РибоІССИН табл.амп. 
Валідол табл. 
Папазол табл. 
Раунатив табл. 
Валер'вва В"ІСІ, табл. 
Аиапрiniн табл. 
І(оріифар табл.Укр. 
Фурасемід табл. 
Верапомin табл . 

Корвалол крап. 
Корвалдін крaпJI. 
Атеиолол N!20 
ВіШІОЦетіи табл. 
Пірацетам табл. 
Циниаризів таб. 
Аміналои табл. 
Барбовал 
KoВICopN!10 
Берniпpил N!1 О 
Адenфан N!1 О 
Тенорік N!!28 
Арифон"ретард 
.N!30 
ФеиіІідіи N!!SO 
Седавіт 1 ОО мл. 



fIU'··""" 
Нїlllороф,ранu. 
Фталазол табл. 
Вістатів табл. -
Левоміцитіи табл. 
Бісептол табл. 

Для лінування 
«а"UlЮ, судинних 3t1Xt10-

рю,ань, роn,uаСnUfаn,uч-

"их. 
Пектосол краплі 
Фарiнroсепт Н!20 
Мукалтии табл. 
Пектусив табл. 

.... 
Бромгексии табл. 
Теофедрин табл. Росія 
Берліприn 1(21 О 
Офпоксацин 1(210 
Амброксол табл. 100мл. 

(дороСЗІИіі) 
Септефріл Н21 О 

Bin'U';HIl, тонізуюч; 
Ревіт д-р 
Ундевіт д-р 

І<вадевіт д-р .. 
Віт. ВІ,Б2,В6,С в амп. 
ВК-Т елеутероІСІСОКУ 
Декамевіт .N!20 

.. 

Каптопріл табл. 
Каптопрес табл. 
Клофеліи табл. 
Еналапріл табл. 

2 

ІІІШ; 

Офтадек очні краплі 
Сульфацил на'l'p.очиі 
Краплі 

mвомецитин очні КР8ШІі 
Аурисан краплі ymнi 
Нафтізіи краплі 
Фармазоліи краплі 

Мазь оксоліиова 
ТімолOJI 0,25; 0,5 % Укр 
Ципрофарм 10,0 мл Укр 

АнmuzістІІА,;нні 

Діазоліи 0,1 Н!10 
Лоратадін N!l О 

30tlнішні 
Мевовазии 40 МЛ. 
TpoKcerenь кмп 

Бом-бевге мазь 
Iвraniпт зо МЛ. 

Туафов краплі в око 
Віпрсап 40,0 мазь 
Гефкамеи мазь 
Івдометацив мазь 

Левомекоnь мазь 

А,,",udіа6е"'IІЧНUU 
311сіб 

Міиіиіл 5 Н!й20 

АНQJlге"'ІІI(IІ 
( зне60лю/о"і) 
Аиалгів табл. амп. 
Кс-та 
ацетилсaniцил.табл 
Ортофев табл 
ДИхпофеиах табл. 
ампули, reль 

Пеитamiи табл. 
Траматол табл. 
амп. 

Парацетамол табл. 
Ноиamiв табл. 
Реиалгаи табл. амп 
Ібупрофеи табл. 
Івдометации табл. 
Ноmпа Н!!20 
Табл •• амп 
СігаиN!4 
Німегезmc N!10 
СпазМ8JП'Oв N!20 
СП8ЗМ8JП'OВ амп 

І.Б.Сапохасо 
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Положення 

Додаток 2 
до Програми «3 турботою про 
КОЖНОt~) на 2009 - 2011 рік 
ВЇJL '/,? U #ІР 
Н!! 736't?-~~ 

про порядок відПIJ(ОДУВання витрат пов'~аних • 
б . п~ З ВJДПyском 
езкоmтовних Л1карських засобів окремим кате . . 

ГOp1JJМ ГPOM8ДJIН МІСта 
за рахунок міського бюджету 

I.Зaгanьніположення 
. 1.2 Це положеиИJI ~изиа~ає механізм відшкодування витрат, пов'язаних 

3 ~1ДI1YCKOM безко~овиих ЛІкарських засобів окремим категоріям гром8ДІИ 
МІста за рахунок М1СЬКОГО бюджету. 

1.2. П~~ожеННJI Р~~~Обле~о відповідно до Закову Украіни "Про статус 
BeтepВIDВ в1ИИИ, гараиП1 ІХ СОЦІального захисту", розділу 8 міської Програми 
<<3 турботою про кожного» на 2009-2011 роки, затвердженої рішеНВJIМ 
Броварської міської ради від 30.07.2009 Н!! 1201-67-05. 

п. Порядок відшкодування витрат, пов'JlЗВНИХ з відпуском безкоштовних 
лікарських засобів окремим категоріям ГPOMaдJIН 

2.1. УпрaвлiвИJI праці та соціального захисту населення укладає yгoдllI з 
комунальними аптеками міста на відпуск безкоштовних лікарських засобів за 
рецептами лікарів та вiдmкодув8.НИJI з цим ПОВ'JlЗВНИХ витрат. 

2.2. Лікарі поліклініки Центральної районної лікарні відповідно до 
переліку лікарських засобів, що додаєrьСJl до цього рішеНВJI, інвалідам 
Вeлmcої ВітчизНJIИОЇ Війни та учасникам бойових дій ВИІІИсуІОТЬ рецепти на 
безкопrroвне отримaRНJI лікарських засобів у комунальних аптеках міста. 

2.3. Комунальні аптеки міста, з JJКИМИ укладені угоди, здійСlПOЮТЬ 
безкоштовний відпуск лікарських засобів за рецептами, ведуть обпік витрат, 
робmrrь звіти, пі по заківченвю місяця не пізніше 5 числа надають 
YIlРaвniивю праці та соціального захисту васелення. .. 

2.4. УпрaвлiвИJI праці та соціальвого захисту в~селеННJI ва ш..цставl 
наданих звітів про фактичні витрати складає акти зв~рІСИ розр~ про 
eyq віДIlП(ОДУВаиь та готує З8JIВКУ фівансовому упрaвmmпo ва фшвнсувавия 
ВИТрат за цим вапрJIМКом. .' . 

2.5. Фінансове управління міської ради, з коштІВ, ~o передбаче& 
IlpОІрамою «3 турботою про кожного» ва 2010-2011 .р1ІС, перераховує 
Ynpaвлimпo праці та соціальвого захисту васелеИИJI З8JlВJlе& суми. • 

2.6. УпрaвлiвИJI праці та соціальвого захисту. нас~леНИJI розпоДШJIЄ 
t(ОIIrrи за б u в; rrnvск піка'~~ засоБІВ М1Ж комунальними 
An-. езкоmтoввии ЧУА.І ~ • ~ 
~IСХ8Ми міста. ~ 'І- Р а І If ~"" • 

2 7 В ·.u ~м:~~a~ep' евоГО ва рІК кошторису 
а1lТpа~~аПрlПpати ЗД1И;ООЮ;С~ІЯ..30 о·' )~) 2010-2011 рік. 

ограмою « тур о тО ~ І·: ~ . .' f ~~~ 
o.~ .... :: • , t::I 

Виконуючий обов'язки мі IS5' ..:/ • 
ro ~ І.В.Сапожко 
Пови - секретар ради ,: r,) , • 

"/" ~~ 



ПОДDІІІІЯ: 

Начальник управлїния праці 
та соціального захисту 
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заступник міського 
голови 
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Додоток3 
до Програми «3 турботою про KO:IICНoгo» 
на 2009-2011poкu, 
відJР-и~.D 
М ffo;p-"t!Jff 

Перелік громадсьхих організацій, пd надають медико-соціальиу та іиmy допомогу rpoM8ДJIВaм похилого віку , інвалідам 
соціально незахищеним верствам населеШDI 

N! Назва орraиiзаціі 

1 'Броварсьха місьхраіоииа оргаиізацїи 
Товариства Червоного Хреста 

2 \ Центр соціальНО-ТРУДОВОЇ, 
професійної -ra медпо-соціапьиої 
реабini-raцiї iввaniдiв, дітей-інвалідів 
-ra молодих ів:валіді.в Броварськоro 
міськоro товариства з уражеВВJIМ 
опорно-руховоro апара'l'Y 

<dIрагвеВШD) 

. , 

Вихоиуючий: обов'JlЗКИ міськоro 
. roлови - секретар ради 

НапрJIМICИ ВИІСорИcтamuI коштів 

1.ПроведеllИJI заходів до дня перемоги, дня міста, дня тадей 
похилого віку, Міжнародного ДWI інвалідів. 
2.Матерїальие заохочеНlDl працівників організації. 
3.Відшко.l1YВ8ШIJI коштів на оплатv комунальних по 
1.ВiдmкодyDавии коштів на оплату комунальних поcnyr. 
2.ПроведеВWI заходів по соціальній реабілітації. 
3.Придбаиии матеріалів та обл8ДНавии. 

І.В.Сапожко 



ПодаlIПЯ: 

Начальник управління праці 
та соціального захисту 

населенНJI 

ПоroджеllО : 

заступник міського 
голови 

JI1( ~ А.І. Петренко --~.=.;.::::~--

---'c:~~:"'-"'_-- Л.М.ВИноградоіа 
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Додаток 4 
д? npо~ами «3 турботою про кожного» 
ВІД ,t~u ~t1!.9p 
Н! 1$P-1fl-()5 

ПоложеННJI 
про порядок ЩО~і~JlЧНОЇ 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 3аконів Украіни <<Про державну соціальну допомогу інвалідам З 
дитинства та дітям-інвалідам» та <<Про державну соціальну допомогу 
особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам» мають пенсіонери та 
одержувачі державної соціальної допомоги, які є ГРОМ8ДJIНВМИ України та 
зареєс'1'рОВанї в місті Бровари. 

2. Доплата до пенсії чи державної соціальної допомоги в розмірі 100 грн. 
проводиться, JlКlЦO розмір пенсії чи державної соціальної допомоги не 
перевищує 1500 грн. 

3. ЩоміСJl1Dlа доплата до пенсії чи державної соціальної допомоги 
проводитьCJI з мicJIЦJI, в вому пенсіонер був ВКJПOчений у відомості на 
виплату пенсії ;бо державної соціальної допомоги. 

4. У разі реєс'1'рації пенсіонера у місті Бровари, ДОШІата до пенсії або 
державної соціальної допомоги проводиться згідно особистої З8JIВи 
пенсіонера з МЇcJIЦJI под8ННJI запи. 

s. ДОШІата до пенсії чи державної соціаль~ої допомоги проводиться 
щоміCJIЧIIО за поточний місяць через поштове відділеННJI чи банківську 
установу. 

6. у разі ПРИDИНеННJI виплати пенсії по втраті ГОд?'llальника чи інвалідності 
або державної соціальної допом~ги внаСЛІДОК поважних пр~, 
щоміCJIЧНа доплата проводиться з М1сJIЦИ поновлеННJI ВИПJIати пенсn чи 

державної соціальної допомоги. ... ... .. 
7. У разі смерті одержувача пенсn чи державН01 ~OЦ1~H01 допомо~ 

щоміCJIЧНа доплата не вКJПOчаЄТЬСJl до недоотриманО1 пенсn чи державНО1 

соціальної допомоГИ. 

Виконуючий обов'Язки 
МiCLKoro голови - секретар Р 

І.В. СапОЖІСО 



]J[tJ"lIllllJ1 : 

Начanьник упрaвniВНJI праці 
та соціального захисту 

населенНJI 

]J[tJrtJtAЖеВtJ : 

заступник міського 
голови 

-

_-.JoО.J<ffи"-8L.-IШV _____ А.І. Петренко 

~ ----;,LLEL...-~-__ Л.М.ВИноградова 



Додаток 5 
До Програми « 3 турботою про кожного» 
На 2009-2011 J}OKU 

від J!l U. fg§?P 
_N9 I!ЮР-1!f. 

Кошторис витрат на фінансуваННR міськоіі копnексноіі програми «3 турботою про кожного» на 2010-2011 роки. 

Хе Програма Термін 

з/п BUKOllaHHSI 2010 2011 
1 2 3 4 5 

З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО 2010-2011 

Розділ 8 Соціальний захист населеННR. 
Всього із міського бюджету 
Тис.грн. . 27150,0 27648,9 
Розділ8.Пункm8.2 Забезпечити надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у 

межах НОРМ, передбачених законодавством 
Показники виконання Щомісяця 
Тис.грн. 780,0 780,0 
інваліди. /гон.осіб 398 398 
/нваліди.l/ го. осіб· 49 49 
Сім»; в яких перебуває двоє і більш - -
інвалідів по зору осіб. 

Почесним громадянам 100 " оплати 11 11 
за жкп, 100 " за користування 
телефоном од . 
Середнямісячна вартість послуги. гр 141,92 141,92 
Розділ 8. Пункт 8.З Забезпечувати безоплатне щоденне харчування самітних 

малозабезпечених гlJомадян 
Показники виконання Щомісяця 
Тис.грн. 185,1 246,8 
Кіькість людеЙ,які потребують 85 85 



І /зв6езnеченНR 6еЗlЮшmовнuмu 
06ідвмu,чол. 
Се/JедНR вартість одного 06іда,г/JН. 9,00 12,00 

Розділ 8. ПУНllт8.4 Вида8ати nродYЮnО8і набори малозабезпеченим громадянам 
міста,багатодітним сім»ям з нагоди держа8них та релігійних С8ят 

ПОН8зникиви«онаННR Щороку 

Тис.грн 216,0 350,0 
Кількість продуктових наборів,од. 2700 3500 

Середнн вартість продуктового ВО 100 
• • наБОру,грн 

Розділ 8. Пункт8.5 Виділяти матеріальну допомогу громадянам міста для nОllращення 
житлО8о-nобутО8их УМО8,на ліНУ8ання та інші потреби за рішенням 
8иllОНКОМУ 

ПОН8зникиви«онаННR Щороку 

Тис.грн 372,0 484,8 
К"lЛькість звернень, од 300 300 

Середнн вартість послуг,грн. 1240,00 1616,00 
Розділ 8. Пункт 8.6 . ЗдіііСНЮ8ати заміну гаЗО8их плит, гаЗО8их IlОЛОНОIl, Яllі стали 

непридатними iJnя 8иllористаннв та життєнебезnечними, громадвнам 
міста 38 рішенням виконкому. 

Показники ви«Онаннн Щороку 

Tиc.г~H 720,0 720,0 
К"lЛькість звернень. од 450 450 
Середнн вартість послуг,грн 1600 1600 
Розділ 8. Пункт 8.7 Здіііснювати 8ідшкодУ8аННR витрат Ilомунanьним anmell8M міста, 

• nО8»Rзаних з безоплатним відпуском ліll8РСЬКUX засобів іН8алідам віііни та 
участникам боііО8UX diiJ. 

Показники виконаннн Щомісяця 
TUC.aIJH 60,0 80.0 
Інваліди ВВВ, Участники бойових дій 5В1 5В1 
од 



, Середнн вартІсть .грн 103.27 І 137. та І 

РозiJin 8. Пункт 8.9 Здіііснювати виплату матеріальноr допомоги по 100 грн. на КОЖНУ особу 
. . • інваліiJамlгрупи 8Сіх причин зах80РЮ8ання та сім»вм, ае 8иХ08УlOтьсв 

діти-інваліди ао Міжнародного анв іН8аліаі8 

Показники виконаннв ЩороNY_ 

Тис.грн 115 118 

Інваліди І гр.,од 782 809 

Діти-Інваліди ,од 360 361 

• , • 

Сума на одНу особу,грн 100 100 

Поштовий збір,тис. грн 04 0,5 
ВиготовлеННR виплатних 0,4 0,5 
документів, тис. грн 

Розділ 8. Пункт 8.10 ПР080дити щомісвчну доппату до пенсії громадвнам '5-річного 8іку та 
почесним г"омадянам 

ПоказникивиконаННR ЩомісвЦR 
Тис.грн 34,8 34,8 
Громадвни 95-річного віку, осіб 19 19 
Вартість виплати на 1 особу 100 100 100 
грн. 

Почесни громадRни,осіб 11 11 
ПRть неоn.мін. на 1 особу,грн 85 85 
Поштовий збір тис. грн 0,8 0,8 
Роздlл 8. Пункт 8.11 ПРО80дити щомісячну аоnnату до пенсЛ·кожному пенсіонеру міста у 

"озм;рI100 грн. 
Показники виконаннв ЩомісвЦR 
Тис.грн 24164,4 24314,5 
Кількість nенсіонерів,осіб 19610 19700 
Кількість одержувачів допомоги 400 420 



І І згідно Закону Укра1НU ffПРО двржавну 
, 

соціальну допомогу інвалідам 3 
дитинства та дітям- інвалідам», 
осіб 
Кількість одержувачів допомоги 50 во 

згідно Закону УкраТНи «Про державну 
соціальну допомогу особам, які не 
мають право на пенсію, та 
інвалідам», осіб 
Сума доплати на 1 особу, грн. 100 100 

Поштовий збір: • тис. грн. • 84,0 89,5 • 
Виготовлення виппатних 8,4 9,0 

відомостей, тис. грн. 
Розділ 8. nYН1flJJ8. 12 За6езпечуеати підтримку громадсьних організацій, вні постіино надають 

медино- соціальну та іншу допомогу громадянам похилого аіну, 
інвалідаМ,соціально незахищеним верствам населення. 

ПОН8зникивиконання 

Тис.грн 502,7 520 

Завдання1 \ Проведення заходів до Дня перемоги, Дня міста, Дня людеu похилого 
віку,Міжнародного дня інвалідів через Броварську місьнрайонну 
ОJJганlзацію ТоваІІиства Червоного ХІІеста. 

ПОН8зникивиконання 
Тис.грн 227, в 245,2 
Кількість наборів,од 2660 2660 

Середня вартість, грн 85,57 92,18 
Завдання2 І Матеріальне заохочення працівнинів організац;; Товариства Червоного 

ХІІеста 
ПОН8зникивиконання Щомісяця 
Тис.грн 106,4 10в,4 
Завдання3 Відшнодування оплати номунальних поcnуг Товариства Червоного 

ХІІеста 



-

\ І І Показнuки вuконання ЩомісяLUI 
f І Тис.арн. 18,7 18,7 1 

3а_tJаинв4 ВіtJшнодysаННR оплати номунальнuх послуг Центру соціально-
труtJо_оі;nрофес/ііно; та медино-соціально; реабілітацif іН8аліді8, дітеіі 
іН8аліді8 та молодих іН8аліді8 БР08аРСЬН020 міСЬН020 т08арист8а 3 
уражеННRМ onopHO-DVX08020 annaJJamv «П"а2нення» 

ПОИ8зникивиКDнаННR ЩоміСRЦЯ 
Тис.гон 100,0 100,0 

. . ПР08еденнв заході8 по соціальній реабілітації по iJпя Центру соціально-
. За8даННR5 • -: трудО80і,ЬРОфесіUНО; та медико-соціально; реабілітаціі іН8апіді8, дітей 

іН8аліді8 та молодих іН8аліді8 БР08арського міського т08арист8а 3 
уражеННRМ onopHO-DVX080ВО annaDamv «n"aгHeHНR» 

ПОИ8зникивиКDнаННR ЩоміСRЦЯ 
Тис. грн 10,0 10,0 
За80анНR 6 ПридбаННR матеріалі8 та обладнаННR мв Центру соціально-

тру0о80і;nрофесіііно; та медино-соціально; реабілітації іН8аліді8, дітей - іН8аліді8 та молодих іН8аліді8 БРО8арсьного місьного тО8арист8а 3 
VJJаженНRМ onOJJHO-JJYJtО80ВО annaDamv «n"aгHeHНR» 

ПОИ8зникивиКDнаННR -
Тис.гон. , 40,0 ІАО,О 

.. ::::--- ~.:ojfJ 
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