
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про зміну підпорядкування І 
Міського Центру ранньої та медико - педагогічної 

реабілітації дітей-інвалідів 

Розглянувши подання начальника відділу у справах сім'ї та молоді 
Броварської міської ради від 05.01.2009 року Н!!О 1-09.1-01, на виконання 
статей 10, 34, 37 Закону України <<Про реабілітацію інвалідів України», 
наказу Міністерства праці та соціальної політики України» від 13.02.2007 
року Н!! 48 <<Про затвердження Типового положення про центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань, керуючись статтею 54 Закону України <<Про місцеве . 
самоврядування», МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Вивести міський Центр ранньої та медико-педагоriчної 
реабілітації дітей інвалідів із підпорядкування відділу у справах сім'ї та 

• 
молоді Броварської міської ради та вКJПOЧИтИ зазначений Центр до 
підпорядкування управління праці та соціального захисту населення 

Броварської міської ради. 
2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

внести зміни до Положення про управління праці та соціального захисту 
населення та винести на розгляд сесії Броварської міської ради питання про 
затвердження нової редакції Положення про центр ранньої та медико
педагогічної реабілітації дітей-інвалідів. 

3. Начальнику відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської 
• • • ІН 

ради внести відповідні зміни до Положення про ВІДДШ У справах СІМ 1 та 

молоді Броварської міської ради. 
. 4. контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
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поДАННЯ: .. 
НачальнИК BiддUIY • 
У справах сім'ї та МОЛОД1 

поГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

Виконуюча обов'JJЗКИ начальника . . ... . 
юридичного вщдшу - головнии спеЦ18JПСТ 

юридичного відцілу . 

Начальник фінансового управління 

НаЧ8JIЬНИХ загального відділу 

Голова постійної комі ... . спз 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 

07400 Київська область. м. Бровари. вул. Гагаріна. J 8. тen.lфакс: (294) 6-57-86. е-таil: vid-sіmЗ12@mаiJ.ru 

від 01. 0/.2009 
иаN! 3a ______ ~~ 

Про перелік питань на ClДaH я 

сесіі Броварської міської ради 

ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки міського 
голови - ceKpeTaplO міської ради 
Сапожку І.В. 

Відповідно до листа директора центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді Київської облдержадміністрації від 25. 12.2008р. 
N!!О1-1З/I-886 "Про приведення у відповідність Положення про Броварський 
міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" прошу· Вас 
ВКJПOЧИТИ дО переліку питань на засідання сесії Броварської міської ради, яке 
відбудеться 10.01.2009 року питання відділу: 

1. Про зміну підпорядкування Спеціального закладу "Броварський 
міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" та 
затвердження Положення про Центр в новій редакції. 

НачаЛЬllИК відділу Т.М. Ковкрак 

... , . "' ... '-' ....... ," 

І 
. oPOuttPCJ.Uffl", 'L")~ •• J \ 
IXlltf.'HII W';t)/~ 
01" пР ГJO_ 


	0079
	0080
	0081

