
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г • 
Про BHeceН1Ul змін до міської програми 

«З турботою про кожного», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 30.07.09 р. за N! 1201-67-05 

. 
РозгJIJПIYВПІИ подання управління освіти від 09.03.2010 р. за N! 311, 

управління праці' та соціального захисту від 10.03.2010 р. за N! 790, з метою 
забезпечеВВJI безкоштовного перевезеИНJI громадив пільгових категорій, в 
тому числі дітей - учнів шкіл - до 'закладів позaппdльної освіти, 
безоплатного відвідування учнями шкіл фізкультурно-оздоровчого закладу 
«Плавam.вий басейн (d{упава», керуючись пунктом 22 статті 26 Закону 
Украіни <<Про місцеве CaмOBp~aннJI в Украївї», враховуіочи рекомендації 
постійних комісій з гyмaвiT~p~ ~~, Qоц~ально-економічвого розвитку, 

• ••• '. • • ."'." ••• J •• і -.1 ". •• ..: •• 
бюджету, ф1В8ВС1В 1 цш, БроваРСБка МІська рада 

ВИРПІІИЛА: 

1. Затвердити доповнеНВJI ,до мicь~oї програми «З турботою про 
кожНого», cxв~eHOЇ .рішеlllDIМ Броварської міської ради 30.07.09 р: 

з~!f~ ~f.0J.~~?~9,~;!~~~ ~}~~~,т.к~~ ioO.t., ,. І. • 

2. Коmpоль' за виконанням 'цього Р1ШеИНJI ПОЮІасти на заcтyпmпaв 
міського голови Андрєєва В.О., Виноградову Л.М. 

Виконуючий обов'язки міського голо 

секретар ради 

", . 

. . 

І.В.Сапожко 

/] 



J10ДВННЯ : 

наЧ8JJЬНИК упрaвnінНJI освіти -=--~4------- В.І. Овище~ 

Погоджено: 

заступник міського голови 

заступник міського голови 

начanьник юридичного відділу 
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нач8JIЬНИІС управлівви економіхи 

виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу -
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головний спеціаліст 

голова постійноі комісії 
з гуманітарних питввь 

заступник голови постійної комісії 

з питань соціально-економічного ~ 
розвитку, ~~I;QI.<~ фїВансів і . 
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Доповнення 

Додаток до рішеННJI 
Броварської міської ради 
від 
~---------------

НІ -----------------

до міської П~ОІ?ами «3 турботою про кожного», 
затверджеНОІ РІшенням Броварської міської ради 

від 30.07.09 р. за НІ 1201-67-05 

1. Розділ 6 <<Безкоштовний проїзд ДЛJI пільгових категорій населеННJD) 
доповнити пунктами: 

D. 6.4.3абезпечеНИJI безкоштовного перевезеННJI громадським транспортом 
• .. • • v •• • .... 

Д1теи пшьгових категорш - учнш ппал - до закладІВ позаппальНОI ОСВІТИ. 

п. 6.5. 3а рахунок коштів місцевого бюджету проводити відппсодуваиня 
витрат за безкоштовне перевезеНШІ без обмежень пільгових категорій 
иаселеНWI міста Бровари пасажирським автомобільним транспортом 
загального користування згідно ПоложеНШІ <<Про порядок відппсодуваиня 
витрат за безкоштовне перевезеННJI без обмежень пільгових категорій 
иаселеШUI міста Бровари пасажирським автомобільним транспортом 
загального КОРИСТУВaнwD), ке затверджуєrьСJl рimеВИJIМ виконавчого 
комітету Броварської міської ради (кошторис витрат додається). 

2. Роз~,~ ~(~~ffifW:~Й ~~ffl7!..~~еле~) ~о~оввити пунктом: 

в.8. 1.5'. забі~пе~~р'.,~~RfPIt~~~Рr~~~А~.,,~ ~ ~ Фізкультурно
оздоровчого заюЇцЦУ «ІІЛавальвии басеии «Купава». 

• ..' оо. І' ' ,'1\1"1'" • • • •• , .... , :0.111'1,. і \1 I~O: І •• , • • 

ВиконуюЧИЙ' обов'язки міського голови-

секретар ради 
І.В.Сапожко 
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- ___ о _. - -- ---'---;цооmnак --- - --------------
до рішешUl Броворськоl J\.iCbKOl ради 
від ----------------М ____ _ 

Кошторис витрат на фінансування місько; програми «3 турботою про кожного» на 2010·2011 роки. 

Не Програl\lа Термів 
з/ ВПКОllаВВJI 2010 2011 
D 

1 2 3- 4 5 
3 ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО 2010 

Розділ 6 Безкоштовнuй' проїзд для пільговuх категорій громадян 

Всього із міського бюд~ету 

І Тис. грн. 
. 

І Розділ6.Пункт6.5 Проводити відшкодування витрат за безкоштовне перевезення 
без обмежень пільгових категорій населення міста Бровари 
пасажирським автомобільним транспортом загального 

. користування 

Показники виконання Щомісяця 

Тис. грн. 460,2 460,2 
Загальна кількість пільговой категоріі 25382 25382 
г~омадян, чол 
Кількість автобусів,які здійснюють перевезення 4 4 
без обежень пільгових категорій населення міста 
на приміських автобусних маршрутах загального 
користування сполучення м.Бровари 
Кількість автобусів, які здійснюють перевезення 1 1 
без обмежень пільгових категорій населення міста 
на міському автобусному маршруті N99 загального 
користування. од. 
Сереня вартість відшкодування на один пільговий 4224,0 - 4224,0 
автобус на міському маршруті на 1 місяць.грн. 
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Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

...., ......... , .... 00-'1,0 

І.В.Сапожко 



поДАННЯ: 

наЧ8JJЬНИК управління освіти 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського гоnови 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

оо М. Бровари, вул. Гагаріна, 18, тел (294) 5-14-81(ф.), 5-14-82, 7-23-79 

від ...:;..::~~~~ 
НаN!. _____________________ за _____ _____ 

::-~~онуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Шанов~ Ігоре Васильовичу! 

. 
Управліввя освіти просить ВКJПOЧИТИ дО порJJДКy деlПlОГО чергової сесії 

Броварської міської ради ІІИтанНJI: 

1. Про BHeCeННJI змін до міської програми «3 турботою про 
кожного», затвердженої рішениям Броварської міської ради від 
30.07.09 р. за Н! 1201-67-05. 

Начвльвик упрaвлiннJI освіти В.І.Онищевко 
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