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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

rP° внесення змін до рішення Броварської міської ради
ВІД 2~.12.06 N! 199-14-05 «Про затвердження програми
запоБІгання дитячій безпритульності і бездоглядності
на 2006-2010 роки».
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метою
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І

соціально-правового захисту дітей, які перебувають у

складних життєвих обставинах, застосування ефективних форм їх соціальної
підтримки та забезпечення фінансування заходів по організації святкування
новорічних та різдвяних свят ДJIJI дітей цієї категорії, керуючись пунктом 22
cTaтri 26
Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні" та
враховуючи рекомендації постійних комісій з гуманітарних питань та з
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів
і цін, міська рада

ВИРIIПИJIA:

1.
Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 28 грудня
2006 р. N! 199-14-05 <<Про затвердження програми запобігання ди:ячій
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роКИ», доповнивши роздш IV
пунктом 4.16 такого змісту:
«Організувати святкування новорічних та різдвяних свят для дітей СРЦ

«Любистою> та дітей. які перебувають у. складних .життєвих Об~~ИН~
(дітей-сиріт та дітей, позбавлених ~атьювськоro mклува~, ДITe~, ..~
перебувають на профілактичному об~ с~б~ у справах ДІтей, ДІтеи ІЗ
неповних , малозабезпечених та багаТОДІТНИХ СІмеи).»
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Секретар міської ради
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОJПТВІХ
07400 Київська область. м.Бровари. вул. М.Лагунової. 3-а. тел. (294)4-02-95
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Секретарю Броварської
міської ради

Про включенни

Сапожку І.В.

до порядку денного

Шановний Ігорю Васильовичу
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з метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, застосування ефективних форм іх соціальної

підтримки та забезпечення фінансування заходів щодо вручення новорічних
подарунків цим дітям, прошу розглянути на черговій сесії Броварської

міської ради питання про внесення змін до рішення Броварської міської ради
від 28.12.06 N!! 199-14-05 <<Про затвердження програми запобігання дитячій
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки».

Начальник служби

Л.М.Виноградова
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