
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвс І 
ько ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г П~ ~~~;~;Я змін у рішенш Броварської міської ради dд 
. . '" року N2 734-34-04 «Про затвердженНJI нової 

реДаІЩll Положення про відділ у справах сім 'ї та молоді 
Броварсько! M~CЬKOЇ ради та BHeCeHНJI змін у структуру 

вІДДІЛУ У справах сім 'ї та молоді» 

3о 

Розглянувши подання начальника відділу у справах сім'ї та молоді 
Броварської міської ради від 21.01.2009 року Н2 01-09.1-36, на виконанНJI рішень 
Броварської міської ради від 25.12.2008 року N!! 965-52-05 «Про затвердженНJI 
Статуту Центру дитячо-юнацьких клубів», від 13.01.2009 року Н!! 984-53-05 
«Про затвердження Положення про Спеціальний заклад «Броварський міський 
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» у новій редакціі, його 
структури та штату», від 13.01.2009 року Н!! 983-53-05 «Про зміну 
підпорядкування міського центру ранньої та медико-педагогічної реабілітації 
дітей-інвалідів», керуючись статrею 54 Закону Украіни «Про місцеве 
СЦМоврядування», враховуючи рекомендації посТійної комісіі з гуманітарних 
питань, міська рада 

вИРШІИЛА: 

1 В . пункту 1 З Положення про відділ у справах сім'ї та 
. нести зм1НИ до . .. '" едахції: «До сфери 

молоді Броварської міської Ради, вИJ(JIав~ иого У тци ~ ДИТJIЧD-ЮНацьких 
YIJpавліННJI відділу у справах сім'ї та МОЛОДІ налеЖИТЬ е 

КЛУбів. ШТаТНИЙ розпис цього закладу 
Річні та помісячні кошториси та 

затверджує начальник відділу. інші установи та організації, що 
При відділі можyrь створюватись 

належать до сфер його управліННЯ». нність пункт 1.4 Положення про 
2. Визнати таким, що втратив чи 

відділ у справах сім'ї та молоді. 'сть пункт 1 рішення Броварської 
втратив чиННІ . ішенвя 

: 3. Визнати таким, що ](0 94-07-05 <сІ1ро внесеННЯ зм1В ДО Р 
Міської ради від 31.08.2006 року - o.N2 94-07-05». 
Броварської міської ради від 31.08.2006 р ку ~ОJ(Jlасти на заступиика 

_,nжcn.4' цьог ~ . 
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МІСЬкого голови виноградову Л.М. ~~ ф 
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ПОДАННЯ: 
начальник відділу 
у справах сім'ї та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник фінансового управління 

начальник юридичного відділу 

. начальникзагального відділу 

голова постійної комісії з 
гуманітарних питань 
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--tt.:.ri~~-- А.В. Кривонос 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 

07400 ICJIЇВСЬка область, М. БроваРII, вул. Гвraрінв.18, тc:nJфвкс: (294) 6-57-86, с-таіl: vid-sim312@)mail.ru 

від,1{ 01 ,uog Ни f/(-orJ. {-d 6 
на)& за -----

Про перелік питань 
сесіі Броварської місь 

ВІІКОІІУІОЧОМУ обов'ЯЗКII міського 
ГОЛОВІІ - секретаРІО міської paдll 
Сапожку І.В. . 

Просимо Вас ВЮПОЧИТИ в перелік питань на засіданНJI сесії Броварської 
міської ради, яка відбудеться 29.01.2009 року питання відділу у справах 
сім'ї та молоді, а саме: 

1. Про BHeCeННJI змін у рішеННJI Броварської міської ради 
від 2б.ОS.200Sр. N! 734-34-04 "Про затвердження HOB~Ї редакції ПоложенНJI 
про відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради та BHeCeHНJI . . . . ,.. ." 
ЗМ1Н У структуру ВІДДіЛУ У справах С1М 1 та МОЛОДІ • 

НачаЛЬIIИК: відділу Т.М.Ковкрак: 
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ДЕПУТАТ Б~~ВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(t;l~» (! ('.-v"1,,Q 200~ 
В.о. Micь~o голови , 
секретарю Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

ДЕПУТАТСЬКЕЗВЕРНЕННЯ 

Про незаконне відключеНllЯ 
від ВОдопостачання 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

р. Мною, депутатом Броварської міської ради по 38 виборчому округу 
~ТН1ко.вим Дмитром Геннадійовичем, складено дане деnyrатське звернення на 

ПІдставІ ПИсьмового колективного звернення мешканців будинків Н!!66, Н!!66-а по 
~п. Короленка відповідно до ч.2 ст.2; п.4 ч.l ст.10; ст. ст. 11, 12, 13, 14, 15,30,35 
кону УКРаіни « Про статус депутатів місцевих рад». 

Члени ОСББ <<Житловий комплекс Короленка 66», ОСББ «Житловий 
k~МПJJекс Короленка 66-а» стурбовані незаконними діями кп кор 
«. ровариводоканал» щодо відключення їх будинків о 1 о-оо 28.01. 2009 року 8: Постачання холодної води. Більше того, напередодні, працівники кп КОР 
\l:овариводоканал» по під'їздах будинків розклеїли об'яви наступного змісту: 
«. ЗНовні мешканці будинку 66 та 66-а по вул. Короленко! Комунальне 
~~~риємство Київської обласної ради «Бровариводоканал» повідомляє, що дп 
(\І&\ІІТ.ІІО», як балансоутримувач Вашого будинку не уклало на 2009 рік договір на 
:ОДопостачання та водовідведення та має заборгованість за минулі роки 
~2714, 79грн. тому кп КОР «Бровариводоканал» змушене провести відключення 

ВІД водопоста~ання та водовідведення Ваші будинки. Адміністрація.» 
І( Мешканці будинків не мають заборгованості по сплаті послуг перед кп 
Ор «БроваривоnокаН8JI» крім поточної заборгованості. Більше того, КП кор 

«Бр '"" . ' ОвариводокаН8JI» має технічну мОЖЛИВІСТЬ ВІДключення окремого споживача, 
srl(lfli . Ал Вчасно не здійснив проплату за надаНІ послуги. е чомусь на сьогодні 
fttеЩІСанці всіх квартир у двох житлових багатоповерхівках (182 квартири) 
81ft.tУ1IJеиі відкривати кран з гарячою водою, так як подача холодної води 
nРIfПlfнеиа з незрозумілих для Лlодей причин. Відповідні служби (кл КОР 



,nовариводоканал», прийомна в.о. міського го С .. 
r • лови апожка І В прииомна 
пника МІСЬКОГО голови Голубовського Г П) о" . .., . 

Ф . " знаиомлеНl з даною ситуаЦІЄЮ 
• ЯК У теле онному реЖИМІ мешканці будинків їх повідомляли на протязі ДH~ 

8.01.2009, але вчасного реагування представників влади вони не отримали. 
19.01.2009 зареєстровано звернення мешканців будинків Кп66 ~ro66_ 

(55 ' ') ., - "Щ" а по вул. 
[оропенка ПІДПИСІВ на ІМ я в.о. міського голови Сапожка І.В. 

Вр~овуючи ~ище зазначене, прошу, у зазначений законом термін, надати 
111черпну ІнформаЦІЮ з наступних питань: 
І. На якій підставі КП кор «Бровариводоканал», не розібравшись по суті, 
здійснив незаконне відключення холодної води мешканцям будинків Н!!66, Н!!66-а 
по вулиці Короленка, які вчасно розрахувались за надані послуги? 
2. Хто винен у тому, що мешканці цих будинків вимушені користуватися гарячою 
ВОДОІО ДJUI власних потреб, адже ціни на гаряче водопостачання у нашому місті 
досить високі? Хто поверне людям такі необrpунтовані витрати? 
ЧІІ може ця акція заздалегідь спланована, щоб добросовісні споживачі більше 
заплатили? 
3. Чому кп кор <<Бровариводоканал» не використав можливості індивідуального 
відключення споживачів, якщо були на те законні підстави? 
4. Дайrе коментар до вище зазначеної об'яви кл кор <~БровариводоканаJI)). Чому 
прості споживачі, як добросовісні платники, вимушеНІ брати на себе весь тягар 
наслідків незбалансованої роботи кп кор «Бровариводокан~?), дп <<Житло» та 
інших відповідних установ та організацій? Чи можливо ІХ занадто багато 
створено у місті а громада не в змозі ЇХ утримувати? , . .- . труктур? Права 
І. Чому влада вчасно не реагує на незаКОННІ Дll ПІДЛеглих с 
мешканців вищезазначених будинків грубо порушені. Хто за це понесе 
персональну відповідальність? 

з повагою 
деПутат Броварської міської 
Ради ПО 38 виборчому округу 

Д.Г.Ратніков 



, , 

, 
\. , , , о, 

" .. 
, , . , , 

.. 
, 

, , 
.. 

ДЕПУТАТ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

· .. 07400, Мо Бровари. Київська обnо, вуn. farapUla, 15, тел. 8(04494)53439 
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"~,, сіЧІІR 2009 

Деnутllтське Jвер"е,,"л 

Секретарю Броварської aliCbKOЇ раДl1 
Сапо.ку ІоВ. 

-. t' , Шановниіі Ігоре ВаСИnЬОВIIЧУ! 
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~i' .: 
,і',:. ~', raalll на роботу Броварського 
,:.. ~ зв»изку 3 чисnеННllМl1 скар Д3К)) прошу заПРОСllТl1 

вlддіnу Jtержавного Dідпрпє~ства ес цеНТ:О1 &.іськоі раДl1 керіВllllка 
ІІа за-nдаННR наСТУПllОУ сеСIУ Б~дРС;nя надання ПОЯСllень ЩОДО 
ВlСаз~ніlОГО відділу Аnексеснка .' 
діпJlы�qk'тіi відділу. 
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Зпов'~ю, 
Дe~aT,~iCЬKOЇ ради, 
Голова постійної комісії з питань 
захонНості та правопорядКУ 

ОоМо МихайлОВ 
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