
БРОВАРСJ)КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬ 

РІШЕННЯ 

з метою організації ефективного виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування в галузі соціального захисту населення в 

м. Бровари, керуючись cT.l04,105,106,107 Цивільного кодексу України, ст.59 
Господарського кодексу України,ст.26 п.зо, ст.54 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати Відділ житлових субсидій шляхом приєднаННJI до 
УправлінНJ[ праці та соціального захисту населенНJI Броварської 
міської ради, припинивши діяльність Відділу житлових субсидій. 

2. Призначити комісію з припинення діяльності Відділу житлових 
субсидій згідно з додатком. 

з. Здійснити заходи з припинення діяльності Відділу )ІСИТЛОВИХ субсидій 
до 01 ЖОВТНJ[ 2006 року. 

4 В строк ""cr заявлення вимог Ісредиторів - 2 місяці з дня . становити ~... . . . . 
повідомлення про припинення ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ. 

5. Начальнику Управління праці та соціального з~сту 
· и про прииняте (Петренко А.І.) ПОВІДОМИТ . 

населення 

рішення 

орган, що здійсюоє деР)lсавиу реєстраЦІIО. 

. . · льності Відділу житлових субсидій скласти 
6. КОМІСІЇ з припинення ДІЯ його на затвердження сесії Броварської 

передавальний акт та подати 
• •• 

МІСЬКО1 ради. 
. .' . . '-:.і.·· .•... : . .. 
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7. Фінансовому управлінюо Внести відповідні зміни до бюджету міста на 
2006 рік, врахувавши бюджетні призначеНИJI на yrpиманНJI Відділу 
житлових субсидій до завершеИНJI процедури реорганізації та 
передбачити кошти на його утримания в складі УправлінНJI праці та 
соціального захисту населения Броварської міської ради. 

8.Доручити міському голові Антоненку в.о. попередити начальника 
Відділу житлових субсидій (Гоменюк Г.Б.) та заступника начальника 
даного відділу (Пономаренко с.я.) про реорганізацію відділу житлових 
субсидій з 01.10.06. 

9.Начальнику Відділу житлових субсидій Гоменюк Г.Б. та начальнику 
Фінансового управліния Зеленській А.М. розробити та затвердити в 
установленому порядку переда точні баланси. 

І О.Контроль за виконанНJIМ цього рішення покласти на з~~в 
міського голови Голубовського г.п. , Шестопал л.п. та ПОСТІИНО ДІЮчу 
депутатську комісію з питань комунальної власності та приватизації. 

Міський голова В.О.Антоненко 



поДАННЯ: 

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Секретар міської ради 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управлінНJI 

Начальник юридичного відділу 

Сапожко І.В. 

Голубовський г.п. 

~'?ІеленсЬЖJ1А.М. 

----!.~ 
с: ~ п. 

Лавер І.Г. 

Начальник зaraльноro ВЇpJJJ.лy ~ Гнатюк Н.І. 



Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 
від JIJ. P~. 2006р. 
N!! ofk 0.(-O~ 

СКЛАД 
Комісіі з припинення діяльності Віддіпу житлових субсидій 

шляхом приєднання до Управління праці 

та соціального захисту населення 
Броварської міської ради 

Шестопал Людмила Петрівна 

Голубовський Григорій Павлович 

Гнатюк Ніна Іванівна 

Члени коміс;ї: 

Пetpеmcо Алла Іванівна 

Гомевюк Галина Бовівна 

Зеленська Антоніна Михайлівна 

Чепіга Тетяна Михайлівна 

Міський голова 

- заступник міського голови, 
голова комісії; 

- заступник міського голови, 
заступник голови комісії; 

- начальник загального відділу, 
секретар комісії; 

- виконуюча обов' JlЗКИ 
начальника Управлівия праці та 
соціального захисту населеllНJl; 

- начальник відділу житлових 
субсидій; 

_ начальник фінансового 
управління; 

_ головний спеціаліст юридичного 
відділУ 

В.О.Антоненко 
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