
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

28 січня 2022 року м. Березань № 22

Про схвалення звітів про
виконання Програм за 2021 рік

Відповідно до статті  34  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“ та заслухавши звіти про виконання Програми ,,Турбота“ на 2021-2023
роки,  ,,Програми фінансування пільг з послуг зв̓язку та інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян на  2020-2022  роки“,
,,Програми фінансування пільгового проїзду в м.  Березань на  2020-2022 роки“,
,,Цільової програми соціальної підтримки   учасників    антитерористичної
операції,  операції об’єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих)
учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на  2021-2023
роки“,  ,,Програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення до соціальної інфраструктури в
м. Березані та селах, які приєдналися до Березанської міської ради на 2020-2022
роки“, ,,Програми зайнятості населення Березанської міської ради на 2021-2023
роки“ за 2021 рік, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіти про виконання Програм за 2021 рік:
Програми ,,Турбота“ на 2021-2023 роки (додається);
,,Програми фінансування пільг з послуг зв'язку та інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян на  2020-2022  роки“
(додається);

,,Програми фінансування пільгового проїзду в м.  Березань на  2020-2022
роки“ (додається);

,,Цільової програми соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих)
учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на  2021-2023
роки“ (додається);



,,Програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення до соціальної інфраструктури в
м. Березані та селах, які приєдналися до Березанської міської ради на
2020-2022 роки“ (додається);

,,Програми зайнятості населення Березанської міської ради на
2021-2023 роки“ (додається).

2. Управлінню соціального захисту населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради (Москаленко Л.А.) подати звіти про
виконання вище зазначених Програм за 2021 рік на затвердження сесії.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Хруля Р.Ф.

Міський голова                         (підпис)                         Володимир ТИМЧЕНКО


