
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА trTxTn • АХUDСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до і від 24.05.2007 Ко326 2і шен~ Броварської міської paд~ 
-. - -05, ВІД 26.07.2007 Н!! 393-24-05 

та ВІД 14.08.2007 Н!! 408-25-05 

16 

Розглянувши подання служби у справах дітей Броварської міської ради 
керуючись постановою Кабl· Мі·· ... ' нету НІСТРІВ УкраІНИ ВІД 27.12.2005 Ко1291 
«Про затвердже.ння Типового положення про соціально-реабілітаційний 
центр (дитяче МІстечко») (Із змінами, внесеними згідно з Постан км 
Н!!872 (872-2007-п) від 26.06.2007), статгею 54 Закону України «Пр~В:цеве 
самов~ядування» 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 зміни до рішень Броварської міської ради: 
І.І.Від 24.05.2007 Н!!326-21-05 <<Про реорганізацію центру соціально
психологічної реабілітації «Любистою), У тексті слова: 
«соціально-реабілітаційний центр «Любистою) служби у справах дітей 
Броварської міської ради» у всіх відмінках замінити відповідно словами: 
«соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) «Любистою) служби у 
справах дітей Броварської міської радІО) у відповідному відмінку. 
І.2.Від 26.07.2007 Н!! 393-24-05 <<Про затвердження положення та штатного 
розпису соціально-реабілітаційного центру «Любистою) служби у справах 
неповнолітніх Броварської міської ради», У назві, тексті та в положенні про 
соціально-реабілітаційний центр «Любистою) с~БИ у справах дітей 
Броварської міської ради, затвердженого зазначеним РІшенням, слова: 
«соціально-реабілітаційний цe~ ~~БИСТОЮ) . служБИ. у ~правах дітей 
Броварської міської ради» у ВСІХ ВІДМІНКах. замІНИТИ ВІДПОВІДНО словами: 
«соціально-реабілітаційний .цeH~ (дитяче ~ICTe;кo) «~БИ~ТОЮ) служби У' 
справах дітей Броварської МІСЬКОІ ради» у ВІДПОВІДНОМУ ВІДМІНКУ. 
І.3.Від 14.08.2007 N!! 408-25-05 <<Про затвердження нової редакції 
«Положення про слу>кбу У справах дітей Бр~~~рсь~о~ міської ради», 
структури служби у справах дітей та внесения ЗМІН У ..рuпенни Броварської 
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міської ради від 14.04.2005 N!!705-ЗЗ-04 «Про затвердження положень про 
структурні підрозділи служби у справах неповнолітніх Броварської міської 
ради», від 26.07.2007 N!!З9З-24-04 «Про затвердження положения та штатного 
розпису соціально-реабілітаційного центру «Любисток» служби у справах 
неповнолітніх Броварської міської ради» та від 28.12.2006 Н!! 199-14-05 «Про 
затвердження програми запобігання дитячій безпритульності і 

бездоглядності на 2006-2010 роки», у назві, тексті та у тексті положення про 
службу у справах дітей Броварської міської ради, затвердженого зазначеним 
рішенням, слова: 

«соціально-реабілітаційний центр «]1Jобисток» служби у справах дітей 
Броварської міської ради» у всіх відмінках замінити відповідно словами: 
«соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) «Любистою) служби у 
справах дітей Броварської міської ради» у відповідному відмінку. 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого 

обов'язки заступника міського голови-керуючого справами виконкому 

Кузнєцова К.В. 

Виконуючий обов'язки міського голови 

секретар ради 

м.Бровари 
від 18 BepeCНJI 2008 року 
N!! пб-~S-tJ5" 

І.В.Сапожко 



Подання: 

Начальник Слy>lсби у справах 
• w 

ДІтеи 

Погоджено: 

Виконуючий обов'язки заступника 
• w 

Міського голови - керуючии 
справами виконкому 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії 

з гуманітарних питань 

~ Л.М.Виноградова 
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~~F-_~ __ ~Н.І.Гнатюк 

~ _____ -----:А.В.КривоноС 

Голова комісії з питань соціально-

економічного та культурного РОЗВИТКУ, ~ 
бюДжету, фінансів і цін ___ --+7!+f---1-I--_......;А.В.Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА УтxYn •• 
~l1nCЬKOI ОБЛАСn 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 
07400 Київська область М.Б ова и в МЛ 
Від 10.09.2008 р. ХІ 601 11. • ~BOї З-а тел. 294 4-02-95 
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Про необхідність внеееннв :lмін ~ 

• 
до РІшень ради 

rftr єVИ
l 

В. о. міського ГОЛОВІІ-
секретарю paдll 

Сапожку І.В. 

,( ~,,()r1. оСР 

Доповідна записка 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Служба у справах дітей Броварської міської ради доповідає про численні 
зауваження казначейства, управліННJI економіки, служби у справах дітей 
Київської обласної державної адміністрації щодо невідповідності назви 
соціально-реабілітаційного центру «Любистою) служби у справах дітей 
Броварської міської ради діючому законодавству Украіни - заклад створений 
відповідно постанови Кабінету Міністрів Украіни від 27 гpyдНJI 2005 р. 
Н!!1291 «Про CTBOpeНВJI Типового положеННJI про соцально-реабілітаційний 
центр (дитяче містечко») (Із змінами, внесеними згідно з Постановою км 
Н!!872 (872-2007-п) від 26.06.2007), проте У назві відсунє словосполученНJI 
(дитяче містечко). 

Просимо розгJUIВYТИ на черговій сесії ~p~BapC~KOЇ Micь~oї ради питання 
про BHeCeННJI змін до рішень БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради, ЯКІ регламеНТ}'ІОТЬ 

діяльність закладу. 

НачаJlЬНИК eJIужби 
Л.М.Виноградова 
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