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РІШЕННЯ 

Гпро внесення доповнень до Положення про управління -, 
праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради, затвердженого рішенням Броварської міської ради 

від 31.08.2006 Н!! 91-07-05 

~ Розглянувши подання управління праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради ~iд 09.02.2009 Н!! 431, згідно із Постановою Кабінету 
Міністрів Украіни від 29.09.2000 Н!! 1498 «Про затвердження типових положень 
про головне управління праці та соціального захисту населення обласної 

Київської міської державної адміністрації і управління праці та соціального 
захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації районної, 
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації», на виконання 
рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 Н!! 983-53-05 «Про зміну 
підпорядкування Міського Центру ранньої та медико - педагогічної 
реабілітації дітей - інвалідів» та рішення Броварської міської ради від 
13.01.2009 Н!! 985-53-05 <<Про затвердження нової редакції Положення, 
структури та штатів міського Центру соціальної та медико - педагогічної 
реабілітації дітей - інвалідів», керуючись статтею 54 Закону УкрВЇIШ <<Про 
місцеве самоврядування в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з гуманітарних питань Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити пункт 4 Положення про управління праці та соціального захисту 
населення Броварської міської ради, затвердженого рішенням Броварської 
міської ради від 31.08.2006 Н!! 91-07-05, підпунктом 4.31 
«4.31. Координує методичну та організаційну діяльність міського Центру 
~oцianьHoї та медико - педагогічної реабілітації дітей - інвалідів». 

2. Контроль за виконанням рішення класти на заступника міського голови 
ВИНоградову Л.М. 

Виконуючий обов'яз 
міського голови -
секретар ради 
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І.В.Сапожко 
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Подання: . : оо -. ;., ;" 
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НачаЛьник упраВЛІННЯ'" '1 • 
• :.. , • L'. , 

працl\та COЦlanЬHOГ~ ;'1,: 

звхиёту. населення 
..... : 

ПоrоджеllО : 

Заступник мїСЬІ(ОГО 
голови 

Начanьник IОРИДИЧНОro 

відділу 

Начальникзагanьного 
відділу 

-f.Б~ ЛІ n _~"',J.~_:....s;..;.:~-._~___ " етренко 

~ Л.М.ВIІНО!pt 
, 

,--: 

\ ~І.г.лавер 

Н.І.Гнатю~ 
~~~---~~---

Голова постійної KOMlibii==--~-\
з гуманітарних питань А.В .КривоНОС 

~~~-----------
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

УПРАВл.ннg ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
07400, ... ,. БpDIIQРU, 8)UI. rQlQplHIl, /8 mиlфQItC: (04494) S-2J-В8 Е-mаl/: rm.rznmh@тqlLm 

1ft 1(1/ від О!!. ()/ 2001L р. 
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УДК в Кllівс,кіП обпаm 
МФО 821018 Код 3193637 
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/І()., eJ.,e./1 Виконуючому обов'язки міського 
(Jj., ~олови - секретарю ради 

09. Сапожку І.В. 

Подання 

Про BHeCeННJI змін та доповнень до 
ПоложеННJJ про управліНШІ праці 
та соціального захисту населенНJJ 

Броварської міської ради, затвердженого 

рішеВНJIМ Броварської міської ради 
від з 1.08.2006 Н!! 91-07-05 

УправліНШІ праці та соціального захисту населеННJI Броварської міської 

І
·ради просить вивести на розгляд чергової сесії міської ради ПИТ8НИJI про 
внесеНИJI змін та доповнень до ПоложеИНJI про управліННJI праці та соціального 
захисту населеИНJI Броварської міської ради, затвердженого рішеННJJМ 
Броварської міської ради від з 1.08.2006 Н!! 91-07-05. 

Начальник управліИНJI А.І.Петренко 
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