
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГПро внесення змін у рішення Броварської міської ради віА 
26.07.07 Н!! 393-24-05 «Про затвердження положення та 
штатного розпису соціально-реабілітаційного центру 

«Любисток» служби у справах дітей Броварської міської ради» 

, с) 

На виконання статті 4 Закону Украіни <<Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей», Закону Украіни «Про забезпечення організаційно
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», статті 7 Закону Украіни «Про оподаткування прибутку підприємств», 
наказів Державної податкової адміністрації України від 03.07.2000 Н!! 355 «Про 
затвердженWI Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ 
(організацій, закладів)) та від 11.07.1997 Н!! 232 <<Про затвердження Положення про 
реєстрацію неприбуткових організацій та установ», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції Украіни 06.08.97 за Н!! 291/2095 зі змінами та доповнеНЮІМИ, керуючись 
пунктом 30 статті 26 Закону 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. Внести до Положення про соціально-реабілітаційний центр «J1юбистою), 

!атвердженого рішенням Бров,рської міської ради від 26.07.2007 року Н!! 393-24-05 
:далі - ПоложеНWI) такі зміни: . 

1.1. Доповнити пункт 1.4 Положення абзацом такого ЗМІсту: 
• «У разі ліквідації неприбуткової ор;анізації ії активи повинні ~ути передані 
~й неприбутковій організації відпов~ного виду або зараховаш до доходу 
)1ОДЖету». • ••• 

1.2. Пункт 1.5 Положення викласти у новій редакцІІ:. . 
«Утримання центру здійснюється. за ?.8.ХУ1!ок KO~TIB Mlcцe~oгo бюджету, а 

'аІ(ож благодійних надходжень від органlЗ8Ц1И та ІНШИХ фІЗИЧНИХ ОСІб». . 
3 К а виконання m:o~jщ ння покласти на заступника МІСЬКОГО . онтроль З і ~ 11 "'.; ,., .... 
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Подання: 

. . ... 
НачаЛьник служби у справах ДІтеи 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відчілу - головний спеціаліст 

Голова комісіі з гуманітарних питань 

Голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку 
бюджету, фінансів і цін ' 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСn 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

07400 Київська область, м.Бровари вул мл .. 
, _. • агунОВОl, З-а. тел. (294)4-02-95 

Від QЗ . -1 о. О f Н!! /) (, 6 
HaN! за ---

Про ВКJlюченни питанни 
до порядку денного сесії 

Броварської міської ради 

Міському rOJIOBi 
Антоненку в.о 

Шановний Вікторе ОJIександровичу! 

- На виконання cTaтri 4 Закону Украіни <<Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітею), Законів Украіни <<Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піКЛУВВННJI», наказів державної податкової 
адміністрації від 03.07.2000 N!! 355 <<Про затвердження Порядку визначення 
СТРУКТУРИ ознаки неnpибуткованості установ (організацій, закладів») та від 
11.07.1997 N!! 232 <dIpo затверджеННJJ ПоложеННJJ про реєстрацію 
неприбуткових організацій та установ 06.08.97 N!! 291/2095 зі змінами та 
ДОПовненнями» просимо вклюЧИТИ до порядку денного чергової сесії 
Броварської міської ради пит8ННJI <<Про внесення змін у рїшеННJI Броварської 
міської ради від 26.07.07 N!! 393-24-05 <<Про затверджеНWI положення та 
штатного розпису соціально-реабілітаційного центру <<.J1юбистою) служби У 
справах дітей Броварської міської ради». 

Начальник служби Л.М.Виноградова 
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