БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

Про затвердження змін до Статуту міського
культурного центру, затвердженого

рішенням Броварської міської ради
від

07.07.05. N!! 760-35-04

РОЗГJIЯНувши подання відділу культури Броварської міської ради
N! 168 від 30.08.2007., керуючись статrею 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в У країні" , враховуючи пропозиції постійної
комісії з
гуманітарних питань, Броварська міська рада

ВИРІШ И ЛА:

1.

Затвердити

зміни

до

Статуту

міського

культурного

цен'ІрУ,

затвердженого рішенням міської ради від 07.07.05. N2 760-35-04 (що

додаються).

2. Контроль за виконанняМ цього рішення покласти на заступника
міського голови Шестопал л.п.

Секретар ради

І.В.СanожкО

Подання: наЧ8JIЬНИК відділу культури ~=7I=~-f--- Н.А.Багмут

ПОГОД)КЕНО:

Заступник міського голови

КеРУIОЧИЙ справами ВИКОНКОМУ

ВliКОНУlоча обов'язки
начальника ІОРИДИЧНОГО відділу -

d/-чІі Т.М.Чепіга
~ МЩ:UlИ'- 1~~~ИJ~~~r.~. ..и~~~
ГОЛОВНИЙ спеціаліст

СВик6нУюча обов'JIЗКИ ~~~~-II
начальника фінансового упрaвnlННJI заступник начальника

_..:~=~е,.&.../:'....:::_=---т.о.сторожук

f'l

Начальник загального відділу~
~_r-.'

000831

Н.І.Гнатюк

Додаток
до рішення

Броварської міської ради
~~ otO. 09. J.a)~.

H~ ;РЇб - и- ОО

Зміни до Статуту міського культурного центру
центру, затвердженого рішенням Броварської міської ради від

07.07.05. Н!! 760-35-04
1. Викласти в новій редакції пункт 5.1. cTaтri 5 Статуту:
"Джерелом формування фінансових ресурсів Закладу є: бюджетні
кошти; амортизаційні відрахування; централізовані капіталовкладення;
благодійні внески юридичних і фізичних осіб у тому числі з інших держав;
кошти від надання платних послуг відповідно Переліку, затвердженому

'постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997. Н!! 5З4 «Про
затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами
культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі
власності»; кредити банків; інші кошти, набуті на підставах, не заборонених
чинним законодавством України.

Джерелом коштів для матеріалЬ{lОГО заохочення працівників Закладу та
ЙОГО директора, у вигляді преміювання, є частина доходу Закладу,
отриманоГо від надання платних послуг".

2. В пункті 7.З. стапі 7 Статуту слова "в~рішує питання про умови
оплати їх праці" замінити на слова такого ЗМІСТУ:

"вирішує питання про умови оплати їх праці З урахуванням пункту 5.1.
Статуту".

Секретар ради

І.В.Сапожко

ПодаJlНЯ: начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

