
г Про BHeCeHНJI змін та доповнень до 
ПоложенlUI про управління праці 
та соціального захисту населення 

Бро~арської міської ради, затвердженого 
РІшенням Броварської міської ради 

від 31.08.2006 Ни 91-07-05 

..........." ...• СТІ 

Розглянувши поданНJI управління праці та соціального захисту 
населення Броварської міської ради від 30.05.2007 Н!! 1700, згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2000 Ни 1498 "Про 
затвердження типових положень про головне управлінНJI праці та 

соціального захисту населення обласної, Київської міської 
державної адміністрації і управлінНJI праці та соціального захисту 
населення Севастопольської міської державної адміністрації 
районної, районної у містах Києві та Севастополі державної 

адміністрації, на виконанlUl наказу Міністерства праці та соціальної 
політики України від 23.05.2005 Ни 183 "Про впровадження в 
місцевих органах праці та соціального захисту населенНJI єдиної 
технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх 
видів соціальної допомоги", керуючись статтею 54 Закону України 
"Про місцеве самоврядування вУкраїні", Броварська міська рада 

ВИРПІІИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про управліННJI праці та 
соціального захисту населения Бров~~ськ~ї ~~CЬKoi p~, 
затвердженого рішенням БроваРСЬКОl МІСЬКОI. "ради B~ 
31.08.2006 Н!! 91-07-05, виклавши пункт 2 в НОВІИ редакЦll 
згідно з додаткоМ 1. .. 

2. Доповнити пункт 4 Положення: про ynР~I~ п~ацl та 
соціального захисту населення БРОВ~~СЬК~1 ~~CЬKOl paд~, 
затвердженого рimеИJUIМ БроваРСЬКОl. МІСЬКОI ради вІД 
31.08.2006 Н!! 91 .. 07-05 підпунКТОМ 4.30, ЗГІДНО з дoдa~o~ .. 2 .. . .' , . 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
заступника міського голови Шестопал л.п. 

Міський голов В.О.Антоненко 



Подання: 

НачальниК управління праці 
та соціального захисту 

населення 

Погоджено: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 
фінансового управлінни - заступник 
начальника фінансового управлівни 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійноі комісії з 
питань соціального захисту 
населенИJI, охорони здоров' я 

та довкілля 

_~QL!.4t~,АСUд/=--- А.І. Петренко 

І.В. Сапожко 
~~II-----

q/ ~ :;;dКп. Шестопап 

4;& т.о. сторожук 
І .с::> 

~ dr.r. Лавер 

В.В. БагНЮК 
--~r-~r----



Додаток 1 
до рішення Броварської 
міської ради 

від (t 06, Д)/),. 
Н!! JGI-,u -1J5" 

Викласти пункт 2 Положення про управління праці та соціального 
захисту населенНJI Броварської міської ради, затвердженого рішенням 
Броварської міської ради від З 1.08.2006 Н!! 91-07-05 в новій редакції: 

,,2 Структурними підрозділами управління є : 

2.1. Управління має структурні підрозділи: 

.. . 
- ВІДДШ працІ; 

відділ по обслуговуванню пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та 

Міський голова в.о. Антоненко 



Подання: 

Начальник управління 
праці та соціального захисту 
населення 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

~о .... 1L.&:Іі 'I.I.J:JJJJJIIC!~ __ А.І.Петренко 

а::І' ~ ~ л.п. ШеСТОПIIJI 



Додаток 2 
до рішенНJI Броварської 
міської ради 
від '1';' РВ, ~. 
Н!! Jtf ~- r;tJ "7 ()$' 

Доповнити пункт 4 ПоложенНJI про управлінНJI праці та соціального 
захисту населення Броварської міської ради, затвердженого рішеННJIМ 
Броварської міської ради від 31.08.2006 Н!! 91-07-05 підпунктом 4.30. 

,,4.зо.координує методичну та організаційну діяльність Територіального 
центру обслуговування пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян". 

Міський голов В.О. Антоненко 



Подання: 

Начальник управління 
праці та соціального захисту 
населенНJI 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

~Q~JI$~_щ/=--__ А.І.ПетреНkО 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р 
УПРAВJIJННЯПРAЦlТАСО АдА lcиIвсыcl� ОБЛАСТІ 

- ЦlAЛЬного ЗАХИСТУ НАСЕЛЕШІЯ 
о 14 О О, МО &ровар." вуn. rll'l1piJIII, J 8 
тcn. ''''''8. 5-15-84, 5-12-32 
ФаКС 5-23-88 

N! i1fP від ~a ()5 200-?- р. 
НаН! від - 200_ ро 

:/-" 
н. 

у ДІ( в KllїBcькfA обnас:ті 
МФО 821018 КОА 03193637 
~/~ 35413012001633 

.0,' J/'; 
е;Р!А І 

(),Гоо(·rJ/;пському голові 
Антоненку В.О. 

поДАННЯ 

Про затверджеНШІ Положення 
про територіальний центр соціального 
обслуговув8.ННJI пенсіонерів та одиноких 
непрацездатних громадян та внесення змін 
та доповнень до Положення про управління 
праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради 

УПРаВЛіННЯ праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України ,Дро місцеве 
самоврядуВання в Украіні", просить винести на засідання чергової сесії 
Броварської міської ради, що відбудеться 14 червня 2007 року, питання про 
затвердженИJI Положення про територіальний центр соціального 
Обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних ГPOMaдm та 
Вн • • 
е~еИИя змін та доповнень до Положення про управлlНня працІ та 

C~Ц18JIЬHOro захисту населення Броварської міської ради, затвердженого 
РUцеННям Броварської міської ради від 31.08.2006 Х!! 91-07-05. 

Нач8JIЬНШС управління o.~ 
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