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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОЇ ОБЛАCn 

РІШЕННя 

г 
Про BHeCeHНJI змін . l 
03.02.05](0 644-3 ~o ~~шення Броварської міської ради від 

сеп - 1 04 Про затвердження нової редакції 
.оло~енНJI про службу у справах неповнолітніх Броварської 

МІСЬКОІ ради" та структури служби у справах неповнолітніх" 

Розглянувши подання заступника міського голови Шестопал л.п. на 
виконання Закону України "Про забезпечення умов соціального зах~сту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Указу 
Президента України від 11.08.05 N!! 1086/2005 "Про першочергові заходи 
щодо захисту прав дітей", розпорядження Київської обласної державної 
адміністрації від 23.08.05 Н!! 499 "Про організацію виконання в Киівській 
області Закону України "Про забезпечеННJI організаційно - правових умов 
соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування", згідно листів Мiнict:epCТBa Украіни у справах молоді та спорту 
від 06.06.05 Н!!51/2124 та Київської облдержадміністрації "Про передачу 
функцій питань опіки та піклування" від 27.07.0: .?,f!!11.'22/13760., 
ст.54 Закону України "Про місцеве самоврядування в УКРаіНІ , МІська рада 

ВИРІШ ИЛА: 

. іл І П 1 4 "Положення про службу У справах 
1. Внести ЗМІНИ в ~оз~ .... " в' 03.02.05 N!! 644-31-04, виклавши 

неповнолітніх БроваРСЬКОl МlсЬКОI ради ІД 
ЙОГО в новій редакції: . . . 
"Д би у справах неПОВНОЛІТНІХ входять . 

О структури служ . W. 

_ niдвідділ . захисту прав ДІтеи, 
. · · профілактичної роботи. 

- ПІДВІДДШ .' ДІСовані' 
Службі у справах неповноліТНІХ ПІДПОРЯ . 

- центр опіки дитинИ;. гічної реабілітації "Любисток", 
_ центр соціально _·психопо 

. . . ' тmеМИХ положень. . '" належать 
JIК1 Д1Ють на ПІДставІ 06~r 'НШІ' установи та органІзацІІ, що 

. юваТИСЯ І При служБІ можутЬ створ . " до сфери ЇЇ управлІННЯ' 
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2. Доповнити роз~іл S п.S.4 "Начальник служби" підпунктом 5.4.7 
"Затверджує структуру 1 штатний розпис за погодженням із заступником 
міського голови в межах встановленої Броварською міСЬКОIО радОIО 
граничної чисельності і фонду оплати праці". 

3. Внести зміни в рішення Броварської міської ради від 03.02.05 
.N2 644-31-04 "Про затвердження нової редакції "Положення про службу у 
справах неповнолітніх Броварської міської ради" та структури служби у 
справах неповнолітніх", виклавши назву рішення в наступній редакції: "Про 
затвердження нової редакції "Положення про службу у справах 
неповнолітніх Броварської міської ради". 

4. Визнати таким, що втратив чинність п.2 рішення "Про 
затвердження нової редакції "Положення про службу У справах 
неповнолітніх Броварської міської ради". 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Шестопал л.п. 

Міський гол 
В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: 

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Секретар міської ради 

Керуючий справами виконкому 

В.о.начальника фінансового управління 4e~ Сторожук Т.М. 
7 

В.о. завідуючої юридичним відділом ~ Чепіга Т.М. 

Завідуюча загальним відділом ГнатюкИ.!. 
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