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Про внесення змін до додатку 11 рішення міської ради 
від 26.05.2005 К!! 734-34-04 "Про затвердження нової редакції Положення 
про відділ у справах сім 'ї та молоді Броварської міської ради та внесення 

змін у структуру відділу У справах сім'ї та молоді" 

Розглянувши подання начальника відділу у справах сім'ї та молоді про 
виесеНWI змін до додатку 11 рішення міської ради від 26.05.2005 N!! 734-34-04 
МОро затвердження новоі редакції Положенни про відділ у справах сім'ї та 
молоді Броварської міської ради та внесення змін у структуру відділу у 
'справах сім'ї та молоді", керуючись постановою Кабінету Міністрів Уlсраїни 
від 12.05.2007 року К!! 700 "Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів Украіни від 09.03.2006 року N!! 268" та статгею 64 Закону України 
UПро місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендаціі 
постійиої комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести змі~ у пункт 4 додатку П рішенНJI міської радІ. від 
2~.O~.2005 Н!! 734-34-04 "Про затвердженНJI HOB~Ї pe~aкцiї ПоложенНJI. про 
BIДЦin у справах сім'ї та молоді Броварської МІСЬКОІ та BHe~eННJI ЗМІН.~ 
CТpYkТypy відділу у справах сім'ї та молоді", виклавши иого в таюи 
редаІЩії: "Головний бухгалтер". 
. 2. Контроль за виконанВJIМ цього рішеННJI поклаСТИ на заступника 

&liськоro голови Шестопал Л.П. 

СеІСретар ради 

~.БРоаари 
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І.В. Сапожко 



поДАННЯ: 
Начanьник віддіпу 
у справах сім'і та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начanьник фінансового управління .. ' 

Начanьник юридичного відділу 

Начальник загального ~iддiny 

Гопова постійної KOMihiї з 
гуманітарних питанье •• :. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІм'l ТА МОЛОДІ -

07400 КJIЇBcькa область, м. БРОВ8РИ 
В)'JI. Гll.J'llріив,18, к.3 12-3 1 3 
ТcnlфШ:: (294) 6-57-86 
Від 0#.02. геР8р. N2 (; І - CS. J - ,CL 
&~ 38 ________ _ 

РозрахУНКОВllR рахУIІОК 
Н! 35415016001745 
МФО 821018 УДК в 
КllївськіА області М.КlIЇВ 
КОД 23582074 

CeKpcтaplO 
Броварської I\lіської раДl1 
Сапожку І.В. 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Відділ У справах сім'ї та молоді просить Вас ВКJПОЧИТИ дО переліку 
~ на чергову сесію Броварської міської ради, яка відбудеться у JПOТОМУ, 
ТВКі 1IИ'raUuJI: 

. 1. Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради 
~ 26.04.2007 N!! 298-20-05 "Про затверджеННJI ПоложенНJI про стипендії 
МІСЬКОЇ ради кращим студентам вищих навЧ8JIЬНИХ закладів міста". 

2. Про внeceННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 
16.12.2004 N! 581-28-24 "Про затвердженЦІ міської Програми соціального 
захисту дітей - сиріт та дітей, які залишились без батьківського пікnyввнНl, 
На 2005 - 2008 роки", оо' оо • 

З. Про виесеННJI змін у додаток П рішения БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради ВІД 
~6.05.~0~5 роху N!! 734-34-04 "Про затверджеННJI .. HO~OЇ р:дакції ПоложенНІ 
~ ВІДЦІЛ У справах сім'ї та молоді БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради та BHeCeННJI 

3All!{ у стр " . ,.. О'nl'" уктуру ВІДДІЛУ У справах СІМ І та МОЛ ~ . 

1ІаЧ8JIЬIIUIС віддіny Т.М. Ковкрак 
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