
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
~o BHeceHНJI змін у рішенНІ! Броварської міської ~ 

ВІД 25.12.2008р. К!! 965-52-05 "Про затвердження статуту 
Центру дитячо - lонацьких клубів". 

Розглянув~и подання начальника відділу у справах сім'ї та молоді 
Ковкрак T.~. ВІД ~2.01.2009p. N!!01-09.l-38, відповідно до ст.54 Закону 
У~81НИ Про М1сцеве самоврядування в Україні" та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРIIl.IИJIA: 

1. Внести зміни у пункт 1 рішення Броварської міської ради від 
25.12.2008р. К!! 965-52-05 "Про затвердження статуту Центру 
дитячо - юнаЦьких клубів", виклавши його в такій редакції: 
"Вивести із структури відділу у справах сім'ї та молоді Броварської 
міської ради Об'єднання підліткових клубів за місцем проживання із 
наданням статусу ІОридичної особи". 

2. Доповнити рішення пунктом 6 наступного змісту: 
"6. Начальнику відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської 
ради внести відповідні зміни до Положення про відділ у справах 
сім'ї та молоді. " 

з. Вважати пункт 6 даного рішення пунктом 7. 
4. Визнати таким що втратило чинність рішення Броварської міської 

ради від lЗ.Оl.2009р. К!! 1005-53-05 "Про внесення змін у рішення 
Броварської міської ради 2S.12.2008p. }(g 96~-~:-OS "Про 
затвердження cTa1j'Т)' Центру дитячо :-Іонацьких клуБІВ . 

S. Контроль за виконанням цього рlше і- \1 ~ сти заступника 
міського голови виноградову Л.М. ... 0'\ о (J' * 

ВИКОНУІОчий обов' ЯЗІСИ міськоГо голови -
секретар ради 
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поДАННЯ: 
начальник відділу . ,.. . 
у справах СІМ І та МОЛОДІ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник фінансового управління 

начальник юридичного відділу 

начальник загального ~ідділу 

голова постійної комісії з 
гуманітарних питань 
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(11/' ВІІКОНУІОЧОМУ обов'ЯЗКII MicbKoro 
голови - секретарlО міськоі раДl1 

Сапожк:у І.В. 

JjLfJ!'O! 

Про перелік питань на 3 ідання 
сесії Броварської міської ради 

. просимо Вас вклюЧИТИ в перелік питань на засідаНВВ сесії Броварської 
МІської ради. Jlкe відбудеться 29.01.2009 року питанНJI відділу у справах сім'ї 
та молоді, а саме: 1. Про aнeceHHJI змін у рішенНJI Бровврської міської ради від 
25.12.2008р. N! 965~52-O5 "Про затверДЖЄННJI r:raтyтy цетру ДИТJIЧO -

юнацьких клубів". 

т.М.Ковкрак 

НачаJlЬНИК відділу 
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