
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДІ\ КИЇ
ВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про ліквідацію соцїально-реЗ5ir
Iігаційноro цеюру 

, (дитячемістечю)«Любисто~> с
пуЖ5ИУ справахдігей 

БРОlЩ>сьюїміськоірщ!;и . 

Вщповщно до Заюнів У Iq)аіНи «Про ор
гани і CJ1уюи У справах дігей та 

спецiarrьні ycтaнo~ для дігей» , «Про
 зооезпечення організаційНО-ПРа1рви

х . 

----ума в соціЗііьноro Гзах
исі5Гд ігеЙ~ёЙр· ir та ·ДітеЙ;-rt6~авл-ен

ИХ-б arы<iв~тo -------'-
г 

" 

п іклу щпшя» , «Про Загальнодержавн
у програму «НацІОнальний п

ла» дій 

щодо реалізації Конвенції ООН Про 
права ди1ИНИ на період до 2016 роІ<у», 

по стано m КОО ін е1)' Мін іС1р ів У І<р ати вщ, 17.1 О 2007 вщ 17.1 О 2007 N!! 1242 

«Про затвердження Державно
ї цirIювої програми реформу

вання сиcreми 

заюнщів для дігей-сиріг та Д
ігей, позба:мених батьківськ

оro пітування», 

рішення Київської обласної раци «Пр
о обласну комплексну Програму 

подолання дитячої бездоmJЩНОСТ~ ПЩ1римки сімей з Дігьми та 

реформування інтернm:них зат
ацівдлядігеЙ «НазуС1рR ДігяМ

» на2008-2017 

роIlИ, рішення Броварської мі
ської Ради вщ 14.042005 И!! 705-33-04 «Про 

затвердження положень про 
С1руюурні пщро:щirIи спужби

 у справах Дігей 

Броварсьюї міської раци», ріш
ення Броварської міськоїраци

 вщ 15.102009 

р. N2 1256-71-05 «Про затвердження міської комплексної Програми 

запобігання дитячій б е:що m JЩно сті, піц1римки сімей з дігьми «НазуС1рїЧ 

дігям» на 2010-2017 роки», керуючись статтями 104, 105, 110-112 

ЦивirIьноro юдексу, ПУНКІОм 
1рИДЦЯ1Им Час1Ини першої ст

атті 26 Заюну 

УІ<раfuи «Про місцеве .самО~JЩування в YIqJafui» та ~аховуючи 

реюмендації комісії з питань соціально-еЮНОМRНОro та І<уЛЬ1Урноro 

розвитІ<у, бюджery, фінансів 
та цін, юмісії з питань ОСВігИ

, нау КИ, І<уЛЬ1Ури 

тареп ігіїБРОlЩ>ська міська р а
ца 

ВИРІШИЛА: 

1. Припини1И діяльність соціально-реабirIігаційноro цен1рУ (дитяче 

містечю) «Jhoбисто~> СПУЮИ
 У справах дігей БроlЩ>СЬЮЇ

 міської раци 

ШШІХОМЛ іквЩації. 

2. Створи1И ліквщаційну юмісію з припинення діяльності соц
іально

реЗ5irIігаційноro цен1рУ (дит
яче містечю) «Любисто~> С

ПУЮИ у справах 

дігей БРОlЩ>ськоїміськоїраци
у стацїзгщно з додатюм. 



3. Ліквідаційній юмісії: 
- :щ ійсни1И заходи по припиненню дiяJIтості соціап то-рею іІІітаційного 

ЦelІ1:РУ (дитяче містечю) «Любиcroю) cnужби у справах дітей Броварсьюї 
місьюїради; 

- провеС1И Л іквідацію в термін до О l.о22012р. 

4. Н!fIaJIЬНИКУ cnужби У справаХ дітей попер~и1И дирекroра соціапьно
реЮілігаційного цен1ру (дитяче містечю) «Любиcroю) слуЖ5и у справах 

дітей БроварСЬЮїмісьюїраци про Ліквідаціо заЮІацу зОl.о22012 р. 

5. Доручи1И ди:рекroру соціапьно-реа5іл ігаційного центру (дитяче 
містечю) «Любистою) mужби у справах дітей Броварсьюї місьюї ради 

поперщиШ· працівників ден1ру про ліквіцацію соціально-реЮ ілітаційного 
ЩЯ1ру (дитяче містечю) «ЛюБИcroЮ)·СлужБИ у справаХ дітей Броварсьюї 
місьюїради з 01.022012 р. 

6. КОН1роіІь за виюнанням: цюго рішення; ПОЮІаС1И на заС1УПНИка 

місьюго ГОЛОІИ Виноrpацову Л.М. 

Міський ГОЛО ва І.В.Сапожю 

м.Бровари 
від _____ --'201lp. 
N!!. __ _ 
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Додаю кдо рішення 

Бро вар сью ї м ісью ї рцци 
вщ N-o ______ _ 

Склад ліквщаційноїкомісіїз припннення діяльності соці1льно-

реабшПаційноro цеН1РУ {!.1:И1Яче містечко) <illюбиcroю) служби У справах 
'" " 

, 
дirей Броварськоїмісь'Коїради 

N!I Прпвище, Посада Jдентифіка-' Адреса ?роживання 
зlп ім'я, по- ',' ційнийкод -

ба1Ькові 
' .' 

1. Виноrpццова заС1)'ПНИКмісьюго 2487509589 мЬровари, 

Лариса голо іИ, голо ва юмісії; , " 
~-_. ву л Н езал ежно сті, 2-", 

Миюл аіВн а 
• ,'~ 1 v 

а, icВ.l О 1 ,~ 
2. rаваОле~сандр дирекroр соціально- 1979215153 мЬррвари, вул., 

Василюmч реЮ ЇrI ігаційного ВоЗ'fДнання,15-а, 
.,. ;, цен1рУ (дитяче, кв.102 

- " ... '~ " 

містеч ю) fЛюБИС1ОЮ> t ~~ .< , ,- ,,-

, " , ,', 
•.. ->-~-,-

слуюи у справах 
.' дітей БроВарсьюї 

місьюїради, 

заС1)'ПНИК голоm 
, 

юмісії; 

3. Басар оо Раїса головний бухгалтер 1565908264 мЬровари, 

Микитівна соціально- ву л Лер моню ва,4 

реЮ ЇrI iraц ійно го 
цен1ру (дитяч е 

містеч ю) «Jhoбиcroю> 

слуюи у справах 

дітей Бровар сьюї 

місью їр ади, секр етар 

юмісії; 

4. Боо а-Мірзо єва начальник 2614415128 мЬровари, вул. 

Альбіна юридичного BЇЦДЇrIy, Черняховсьюго,23-

Валенmнівна член юмісії б, кв260 

5. Власеню Віра -начальникслуюиу 2107215488 мЬровари, 

ми юл аївн а спр авах дітей, ЧЛ ен ву л Н езал ежно сті,15, 

юмісії KB.l09 
6. Глушук бухгалтер соціал ьно- 2271919105 мЬровари, 

Людмила реЮ ЇrI iraц ійно го вул .Вишнева,5 

Яківна цен1ру (дитяче 

м істеч ю) «Jhoб и С1О Ю> 
слу Ю и у С!1р авах 
д ігей Бро вар сью ї 

місьюїради,член 

юмісії 
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7. Голембювська голо вний бух гал тер-
291100300] мБровари, вул. 

ру СІ1 ана голоmий спеціаліст 
Єсеніна,28 

Пe-rpївна СІ1уЖ5и у справах 

дітей, член юмісії 

8. Даню к Тетян а нач ал ьни купр авл інн
я 2261017623 мБровари, 

І 

Іванівна юмунальної 
вул Незалежності, 8-

власності, член юмісі
і б КВ.44а 

І 

9.' Онищеню начальникуправлінн
я 2260810251 мБровари, вул. 

Володимир освіти, голова юмісі
їз 

Черніковсьюго,23-б
, 

, 

lваноlИЧ питаньосвіти,науки,
 кв263 , 

ку л Ь1ури та релігії: 
, 

, 
'. 

член юмісіі .. 
, 

10. Ошкало голо ший бухгалтер 
2395709944 мБровари, 

Нагалія упрaвJ1 інняосвіти, 
ву л .м.лaryно ю ї; 

; 

Леонщіmа член комісії 
10/1, кв2 

11. Терещен;ю юрист соціально-
3002900662 мБР9вари, вул. 

___ w_ 

'Оксана r" .. рeaSuйrnційного
-.-· 

-_._-- -_. ........ - rруЩевського~ 1';-- !--r! 

Ол ексіївіі а цен1ру (дитяче 
кв20~a 

містеч ю) {( ЛюбиС1ОЮ> 
І 

СІ1У ж5 и у спр авах 

дітей Бро вар сью і 

місьюїраци,член 

юмісії 

Міський голова 
І.в.СапоЖІ<О 
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