
БРОВАРСI .. h"Л :\11('1)1(1\ РАДА l<иУвськоJ ОБЛАСТІ 

І)ІШЕННЯ 

г Про внесення 31\Іін до рішення Броварської міської 
. раДl1 від 26.05.2005р. Х!! 734-34-04 " Про затвердженниl 

нової редакції Положення про відділ у справах сім'і 
та I\lолоді Броварської міської ради та 

Вllесення змін у структуру 

відділу у справах сім'ї та молоді" 

Розглянувши подання відділу у справах сім'ї та молоді про BHeceВНJI 
змін до Положення про відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міської 
ради та з метою регламентації відносин між виконавчим комітетом, 
Броварською міською радою, керуючись статтею 54 Закону Украіни ,,про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної 
комісії з гуманітарних питань, міська рада 

вирішила 

1. Внести зміни до пункту 1.4. Положення про відділ у справах сім'ї та 
молоді та викласти його у такій редакції: . .. . ,.. . 

" До сфери управл1ННЯ В1ДДtлy у справах сІМ І та МОЛОДІ належать: 
-Броварський міський центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей та . 
МОЛОДІ; . оо б.. ·оо • ... 
-міський цешр ранньої та медико-педагОПЧНОI реа Шlтацп Дlтеи-

інвмідів, які діють на підставі окремих ПО:JIожень.. . . 
Кошторис та штатний розпис цих СПCJSIJiJIВ!~их ЗaIOJ8Д1В 

. . ~~PQ/~" 
затверджує начa:JIЬНИК В1ДДlЛY. . * '\~ О r "" ..оо 

При віддші можуть створюватись І ~ i~ Faцn, ... ." c:r.... t ~ що Нa:JIежать ДО сфери иого УПРaвJI1ННJl. СІ r~' їі D1 0\ 

~ А ~~ •• I~~~"'~.. іl Z,!.OI.09 tJ~ - - 'JЛсД . О -g ~. оо 
',.,.,. ~ ------ -а . ~~ 'CIМ'I та 

2. Вне зміни ДО пункту 3.4. ПО:JIожеВНJI "'..J-B ІЛ С ф .. ..., --., ь 
молоді та викласти иого У таюи редакцп. Q І * . о ._ 

"Розробляє і подає на розгляд Броварсько." ~ькoII ~ooll 
МІ·тету програми рішеННJI та пропозицп щодо 

виконавчого ко ' . 
. та здійснеНIIJI заходів, спрямованих на полшmеННJI 

фlНансувaНIIJI. ... МО:JIоді жінок і сімей, заохочеНВJI материнства, 
становища Дlтеи" . . .... 

а, ОздоромеНIIJI відпочинку І ДОЗВ1ЛJDI Д1теи та 
охорони дитивств ' 
молоді." 

. . . .,. 
• #-' '. '1'*- • \:;~: • 

'.' • # ', ... 
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3. Визнати такими, що втратили чинність пункти 1.4. та 3.4. рішеВВJI 
Броварської міської ради від 26.05.2005р. Н!! 734-34-04 <<Про 
затвердження нової редакції положення про відділ у справах сім'ї та 
молоді Броварської міської ради та внесення змін у структуру відділу у . ,.. ." 
справах С1М 1 та МОЛОД1 • 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на застymmкa міського 
голови Шестопал Л.П. 

Міський голова 

м.Бровари 

від «}L» ~ 2006 р. 
Н!! .9/' - ()~ - Р§ 

В.О.Антоненко 



Подання: 

Начальник відділу у 
справах сім'ї та молоді 

Погоджено: 

Секретар Броварської міської 
ради 

Виконуючий обов' язки заступника 

міськоro голови - керуючий справам~ 

виконкому l.!!! ~ 
Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з 

~uriDрюпmn~~~~l 

Т.М.Ковкрак 

І.В.Сапожко 

І.Г.Лавер 

А.В.Кривонос 



КАБ!НЕТ МіНіСТРіВ 
ЖРАІни 

м1Н!стру ОХОРОНИ 

НАВКОJJИ1lНЬОГО СЕPFДОВИЩА 

М!НІСТРу ПО ОХОРОН! 
НАВКОJJИlПНЬOго CEPFДОВИЩ1 

1lНAТEВКY ПAВJ1Y МИКОЛАЙОВИЧУ 

ЗВЕРНЕННЯ 

від мешканців Південного району /р-н заводу 
·Торгмаш'. 

Міська ГРОМЦЦВ, значну частину,ако!'скnадаютьмешканцї 
Південного р-ну, ВИСJIОВnюв' 'обурення і протест- з приводу забудови 
територі! земельно! ДЇJJЯнк,,, 13 р-ні- завоДУ' '·ТОРІ'маm~ На цій 

дїлинці уже розпочато будівю(цтво руберо!дного ~aBOДY /основна 
скпццова частина технологі! бітуму і іНШІ хімічні речовини/. 

Планується також будівю.тцтво фаpuацев'l'ИЧНОГО заво~. Всі 

ці ВКРОбнмцтва наносить шкоду здоров·ю Memкaнцaм і навкоnиmньому 

середов'"щ.v • 
По санітарним нормам'І Правилам такі' 'виробництва повинні 

розміщувати за межами житлових масивів на відстані не менше 5 км. 

СПОДІваємось на Вашу підтримку, своєчасне втручаННR в цю 

пратиправну забудову територіl МІста. 

Від гpOM~ міста 
мешканці Південного району. 

26.07.06. 
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