
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

с ~po внесення доповнень до рішення Броварської 
МІСЬКОI ради .від 24.05.2007 N!! 326-21-05 «Про реорганіз~ 
центру СОЦІально-психологічної реабілітації «Любистою) 

.~ 

. ... На вико~анн~ статті 4 Закону України «ПР.О органи і служби у справах 
ДІтеи та спеЦІалЬНІ у~танови для дітей» (із змінами, внесеними згідно із 
Закон~м .~!! 609-V ВІД 07.02.2007), Закону України «Про забезпечення 
органlзацlино-пра~ових умо.в соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
ПОЗб~влен~х батьКІВСЬКОГО ПІКЛУВання» , розпорядження Кабінету Міністрів 
УкраІНИ ВІД 11.05.2006 N!! 263-р «Про схвалення Концепції Державної 
програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів 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 життєвих обставинах, 

та застосування ефективних форм їх соціальної підтримки, у зв'язку з 
втратою чинності пунктів 2,3 рішення Броварської міської ради від 
14.04.2005 N!! 705-33-04 «Про затвердження положень про структурні 
підрозділи служби у справах неповнолітніх Броварської міської ради» та 
керуючись пунктом тридцятим частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в У країні» та врахо~уючи рекоме.ндаціі 
постійних комісій з гуманітарних питань та з питань СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО 

та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін, міська рада 

вирішила: 

1 В И Доповнення до рішення Броварської міської ради від . нест . . . . .. 
24.05.2007 N!! 326-21-05 <<Про реоргаНl~ац1Ю центру СОЦІалЬНО-ПСИХОЛОГІЧНО 1 

реабілітації «Любисток» наступнОГО ЗМІСТУ: .. . . . 
Л. . притулок ДЛЯ неПОВНОЛІТНІХ центру СОЦlально-
ІКВІдувати . . . .. б· ·тації «Любисток» служби у справах неПОВНОЛІТНІХ 

ПСИХОЛОГІЧНО1 реа ІЛІ о..... . ... 
Б ... .. ади та дитячий будинок для ДІтеИ-СИРІТ та ДІтеи, 
роваРСЬКОI МІСЬКОІ Р .. .. 
б б · кого піклування, центру СОЦІалЬНО-ПСИХОЛОГІЧНО І 

поз авлених аТЬКІВСЬ . . Б ... .. .. ... б служби у справах неПОВНОЛІТНІХ роваРСЬКОI МІСЬКОІ 
реаБШІтацll «Лю истою) 

ради з 01.08.2007 poкy~ • с (. " .' •• .. " . . . . 



000792 



Пр~онастynником усіх майнових, немайнових та грошових прав і 
обов'язКІВ притулку для неповнолітніх центру соціально-психологічної 
реабілітації <<.Любисток» служби у справах неповнолітніх Броварської міської 
ради та дитячого будин~ для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, центру СОЦІально-психологічної реаQілітації «Любистою) служби 

у справах неповнолітніх Броварської міської ради є соціально: 
реабілітаційний центр «Любисток» служби у справах дітей БроваРСЬКОl 
міської ради. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника 
міськоГо голови Шестопал л.п .. 

Секретар міської ради 

м.Бровари 

від 2 S серп HJI20<l7n. 
N!! lfЗ'-26-О~ 

І.В. Сапожко 



Подання: 

Начальник служби у справах 

дітей 
__ ..:.~ ___ - Л.М.Виноградова 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу -
головний спеціаліст 

Начальник фінансового управління 

~4 А.В.Баба-Мірзоєва 

~~А.м.зеленська 

Начальник загального відділу ___ --~--,f::---- Н.І.Гнатюк 

Голова комісіі з гуманітарних ПИ'Е~/"'--=J:.~~f-___ ·А.В.Кривонос 

Голова комісіі з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін __ ~~~~А.В.Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоl ОБЛАСП 

СЛУЖБА у СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ 

07400 Київська область. м.Бровари. вул. М.Лaryновоі. З-а. тел. (294)4-02-95 

Від J)l. () К. O~ Н!! 'Ij~ 
НаХ!! за ---

Про включення питання 
до порядку денного позачергової 

сесії Броварської міської ради 

Міському голові 
Антоненку В.О 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

На ВИКОНання Законів України <<Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи ДJIJI дітей», <<Про забезпечення організаційно-правових 
УМОВ соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», прошу розгJIJJНYТИ на черговій сесії Броварської міської ради 
питa.ннJI про внесення доповнень до рішеННJI Броварської міської ради від 
24.05.~007 ,Ng 326-21-05 <<Про реорганізацію центру соціально-психологічної 
реабілітації «Любистою). 

Начальник служби Л.М.Виноградова 
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