БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА

АСТІ

РІШЕ

На виконання статгі 4 Закону України «Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей» (із змінами, внесеними згідно із
Законом N!! 609-У від 07.02.2007), Законів Украіни «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» , «Про попередження насильства в
сім'ї»,

«Про

основи

безпритульних

дітей»,

11.05.2006 N!!

263-р

реформування

системи

соціального

захисту

розпорядження Кабінету
«Про

схвалення

бездомних

Міністрів

Концепції

громадян

Украіни

Державної

закладів для дітей-сиріт та дітей,

і

від

програми

позбавлених

батьківського піклування», відповідно до постанов Кабінету Міністрів від

11.05.2006 N!! 623

«Про затвердження Державної програми подолання дитячої

безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки», від 08.09.2005 Н!!878
«Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожитою> та від
27.12.2005 N!! 1291 «Про затвердження типового положення про соціально

реабілітаційний центр - дитяче містечко», з метою соціально-правового
захисту дітей, які перебувають у складних житгєвих обставинах, та
застосування ефективних форм їх соціальної підтримки, керуючись статгями
104, 105, 106 Цивільного кодексу Украіни, пунктом ТРидцJlТим частини

першої cTaтri 26 Закову Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні» та
враховуючи рекомендації постійних комісій з гуманітарних питань та з
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і
цін, міська рада
вирішила:

1.

Реорганізувати

центр

соціал~н~-психологічн~~

'реаб~ітації

«Jlюбистою) служби у справах неПОВНОЛІТНІХ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради

IIIJIJIXОМ перетворення У соціально-реабіл~:~й~ центр ~<.Любистою)
служби у справах неповнолітніх БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради (далІ - центр) з

01.08.2007.
. . .
2. Затвердити склад комісії з припинення ДІЯЛЬНОСТІ центру COЦl~ЬH?. ..
б· І·тації «Любистою) служби у справах неПОВНОЛІТНІХ
ПСИХОЛОГІЧНОІ реа ІЛ
.
. .
. ...
Броварської міської ради ( дanl- КОМІСІЯ), щО додається.
; i't.(:;';·' :. .

3. Комісії здійснити заходи по
. ..
б··
..
псИХОЛОГІЧНОI реа lЛlтац1і «Любистою>
ької міської

Броварс

.

.

...

реорганlзацll

служб

центру

соціально-

и У справах неПОВНОЛІТНІХ

ради, скласти передавальний акт та подати його на

затвердження МІСЬКОЮ радою.

4. На:альнику служб~ у ~правах неповнолітніх попередити директора

цеН'ІРУ С~Цl~ЬНО-ПСИХОЛ~ГI:НОl реабілітації «Любистою> служби у справах

неПОВНОЛІТНІХ БроваРСЬКОl МІСЬКОЇ ради про реорганізацію з 01.08.2007.
5. Доручити директору центру соціально-психологічної реабілітації
«Любисток» СЛУЖ?И у. справах неповнолітніх Броварської міської ради
попередити

праЦІВНИКІВ

центру

соціально-психологічної

реабілітації

«Любисток» служби у справах неповнолітніх Броварської міської ради про

реорганізацію з

01.08.2007.

6. Підпорядкувати центр службі у справах неповнолітніх Броварської
міської ради.

7. Спеціальному закладу «Броварський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді» до 01.08.2007:
7.1. Утворити соціальний гуртожиток ДЛJI тимчасового проживання
осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ,
віком від 18 до 23 років (далі - соціальний гуртожиток).
7.2. Розробити та затвердити положеНWI про соціальний гуртожиток.
8. Пункт 1.4 розділу І додатку до рішеНWI Броварської міської ради від
03.02.2005 N!! 644-31-04 «Про затверджеНWI нової редакції «Положення про
службу У справах неповнолітніх Броварської ~iCЬKOЇ ~~» та структури
служби У справах неповнолітніх» викласти в нов~и ~eдaкцll: .
«До структури служби У справах неПОВНОЛІТНІХ входять.

- підвідділ захисту прав дітей;
- підвідділ профілактичної роботи.

.

Службі У справах неповнолітніх підпорядковаш;

- центр опіки дитини;
.
б··
·инии'"
...
- СОЦ1ально-реа
ШІтацl

. .

..

центр «Любистою>, ЯКІ ДІЮТЬ на шдстаВІ

окремих положень.

.

. установи та організації, що

При службі можуть створюватися ІНШІ

належать до сфери ії управліННЯ.»
.
пункт 1 рішення Броварської
аким
що
втратили
ЧИННІСТЬ
.
9.В изнати т,
2 37-04 <<Про внесення змін до РІшення
міської ради від 08.09.2005. N!! 80 -2005 .ко 644-31-04 <<Про затвердження

u;,aвax неповнолітніх Броварської
б
НОвої редакції «Положення про служ у У с ах неповнолітніх» та пункти 1,2,3

Броварської міської ради ВІД 03.02·

~cысїї ради» та СТРУКТ?'1'И ~~жБИ ;і СПі:Нквітня 2005р. Н!! 705-33-04 ''Про
РІШення Броварської МІСЬКОI ради

Д

заТВердження положень про c~}'ICТYP,

ні підрозділи служби У справах

неПовнолітніх Броварської міСЬКОІ :и~iCTЬ рішення Броварської міської
10. Визнати таким, що BТPla~4 .ко «Про перепрофілюВання дитячого
Ради від 03.02 2005 Н!! 643-3 будИНКу змішаного типу «Любистою>.

рішення покласти на заступника

МісьКИЙ голова

м.Бровари

"_.11 .. ~ 2007р.
N!! 118 - 1'- ОТ
-

В.О.Антоненко

Подання:

Начальник служби у справах
неповнолітніх

t

\'

_ _--=-....:.--_ л.м.Виноградова

Погоджено:

Секретар міської ради

~~_______ І.В.Сanожко

Заступник міського голови

Виконуюча обов'язки начальника

юридичного відділу

-

головний спеціаліст

~~r~_Т.М.чепіга

_ _. . . .

Начальник фінансового управління

Начальник загального відділу

Голова комісії з гуманітарних питань

..,

Голова комісії з питань економічного
T~ КУль~ного розвитку бюджету
фІнанСІВ 1 цін
'

"

Додаток

до рішеННJI Броварської

міської ради

відtl'~ ~H!! .$fG-~"-eJ5"

С~лад комісії з ПРИПllнення діяльності

центру СОЦІально-психологічної реабілітації «ЛlоБIIСТОIO)

служби у справах неповнолітніх Броварської міської paдll
Шестопал Людмила Петрівна

заступник міського голови, голова
комісії

Виноградова Лариса

Миколаївна

начальник служби у справах

неповнолітніх Броварської міської
ради, секретар комісії;

Члени комісіі:

Голембіовська Руслана Петрівна

головний

бухгалтер-головний

спеціаліст
служби
неповнолітніх

Колісник Віктор Іванович

директор

центру

у

справах

соціально-

психологічної
реабілітації
<<Любистою) служби У справах
неповнолітніх Броварської міської
ради

Скоробагатько Юрій Петрович

заступник

начальника

служби

у

справах неповнолітніх Броварської
міської ради

Терещенко Оксана Олексіївна

юрист

центру

соціально-

психологічної
реабілітації
<<.1Іюбистою)
служби у справах
неповнолітніх Броварської міської
ради

Шаповалова Людмила Валентинівна

головний
бухгалтер
центру
соціально-психологічної реабілітації
«Любистою) служби у справах

неповнолітніх Броварської міської
ради

Мїсьхий голова

В.О.Антоненко

ПОДАННЯ:

Начальник служби
у справах неповнолітніх

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

___~~
_ _ _Л.М.Виноградова

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСП
СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ
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Міському голові

Антоненку В.О

()II-dof-

Про ВКJlючення питання
до порядку денного сесії

Броварської міської ради

Шановний Вікторе Олександровичу!

На виконання етапі 4 Закону України «Про органи і служби у справах
ДІтей та спеціальні установи ДЛJI дітей» (із змінами, внесеними згідно із
Законом Н!! 609-V від 07.02.2007), Законів України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» , «Про попередження насильства в

.

сім'ї»,
«Про
основи
соціального захисту бездомних громадян
і
безпритульних дітей», розпорядження Кабінету Міністрів України від
11.05.2006 Н!! 263-р «Про схвалення Концепції Державної програми
реформуванни системи закладів ДЛJI дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування», відповідно до постанов Кабінету Міністрів від

11.05.2006 Н!! 623 «Про затвердження Державної програми подолання дитячої
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки», від 08.09.2005 N!!878
«Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожитою) та від

27.12.2005 Н!! 1291 «Про затвердження типового положення про соціально
реабілітаційний центр - дитяче містечко», з метою соціально-правового
захисту дітей, які перебуваю:~ у .cКJIaд~~ ЖИ'ІТєвих обставинах, та
застосуванни ефективних форм ІХ СОЦІально! ПІДтримки, про~ р?зглянути
на черговій сесії Броварської міської ради питання про реоргаНlзацllО центру

соціально-психологічної реабілітації «Любистою).
Начальник служби

Л.М.Виноградова

