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БРОВАРС),КА МІСЬКА РАДА Київської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Гпро внесення змін до рішення Броварської міської ради І
від 28 ..12.06 Н!! 199: ~ 4-05 «Про затвердження програми
запоБІгання ДИТЯЧІИ безпритульності і бездоглядності
на

2006-2010 роки».

з метою пропаганди переваг сімейного виховання та забезпечення
фінансування заходів щодо вручення пам'ятної медалі та пакунку малюка
(памперси, пляшечка) новонародженим дітям, керуючись пунктом 22 cтaтri
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
пропозиції комісії з гуманітарних питань, Броварська міська рада
ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 28 грудня
р. Н!! 199-14-05 «Про затвердження програми запобігання дитячій

1.
2006

безпритульності і бездоглядності на

2006-2010

роки».

Пункт

1.5

розділу І

ВИЮІасти у такій редакції:

«З

метою

пропаганди

вручеННJI пам'ятної

переваг

сімейного

виховання

проводити

медалі та пакунку малюка (памперси, пляшечка)

новонародженим дітям».

1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

комісію з питань соціального захисту населення і охорони здоров'я та
заСТУПника міського голови Шестопал Л=П.

І.В. Сапожко

Секретар ради
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ПОДАННЯ:
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Начальник служби у
справах неповнолітніх
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л •м . В иногрвдава

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Начanьник юридичного відділу

Начanьник фінансового управліния

Начanьник загального відділу
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Голова комісії з гуманітарних питань
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~~r--___ A.B. КривоНОС

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlВСЬКОї ОБЛАСТІ
СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ
07400 КIІївська область. м.Бровари. вул. М.ЛаГVlІовоі. З-в. тел. (294)4.02-95
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Міському голові
AllTOllelllCY в.о

~ с. о;. or
t

ДО порядку денного сесіі

Броварської міськоі раДl1
ШаНОВНllЙ Вікторе ОлексаIIДРОВIIЧУ!

метою пропаганди переваг сімейного вихованНJI та забезпеченНJI'
фінансуванНJI заходів щодо врученНJI пам'ятної медалі та пакунку малІока
(памперси, IIJIИшечка) новонародженим, прошу розглянути на черговій сесії
Броварської міської ради ПИТaнНJI про BHeCeHНJI змін до рішенНJI Броварської
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міської ради

від

28.12.06 N!! 199-14-05

«Про затверджеННJI

програми

запо5ігaнНJJ}~~~ій б~З!1Р..~'!'У'ЛЬНОСті і бездоглядності на 2006-2010 роки».
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Начальник служби

Л.М.Виноградова
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