
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до структури і штату І 
Спеціального закладу "Броварський міський 

центр соціальних служб ДЛЯ сім'ї, дітей та молоді" 

На виконання Закону Украіни "Про соціальну роботу із сім'ями, 
дітьми та молоддю" від 15 січня 2009 року Н!! 878- VI та рішення Броварської 
міської ради від 10.10.2000 р. ,Дро створення спеціалізованої соціальної 
служби підтримки сім'ї", рішення Броварської міської ради від 19.06.2003 р. 
"Про cтвopeННJI прийомних сімей та Спеціалізованої соціальної служби 
супроводу сімейних форм опіки, рішення Броварської міської ради від 
26.01.2006 р. "Про створення інтегрованих соціальних служб у місті 
Бровари", керуючись п. 4 ст. 54 Закону Украіни ,Дро місцеве 
самоврядування в У країні" та враховуючи рекомендації комісії з 

гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в п. 2 рішення Броварської міської ради від 
13.01.2009 року К!! 984-53-05 "Про затвердження ПоложенНJI про 
Спеціальний заклад ,,Броварський міський центр соціальних служб ДJIJI 
сім'ї, дітей та молоді" у новій редакції, його структури та штату", 
виклавши додаток 2 у новій редакції, що додається. 

2. Ввести з О 1.03.2009 року тимчасово до штату Центру соціальних служб 
ДJIJI сім'ї, дітей ·та молоді додаткові штатні одиниці фахівців з 
соціальної роботи Спеціалізованих соціальних служб в кількості шість 
одиниць. 

3. Фінансовому ynpавліННІО передбачити фінансування Спеціального 
закладу "Броварський міський центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 
та молоді" на 2009 рік на утримання додаткових штатних одиниць. 

4. Дане рішенНJI набирає чинності з 01.03.2009 року та діє до розробки та 
затвердженНJI Кабінетом Міністрів Украіни типових структури та 
штату Центрів соціальних служб мя сім'ї, дітей та молоді на 
виконання Закону України "Про cg~нt'lPPї із сім'ями, дітьми та 
молоддю" від 15 січня 2009 ро : ~!~& о (J' * 

5. Контроль· за ВИІ(онаННJIМ ць,; \о сти на заступника 

міського голови Виноградову .fi~ n ~ 
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ВИКОНУІОЧІІЙ 060В'В31(11 • ." оЬ 
міського ГОЛОВІІ, секретар раДІ. ct. І.В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: 

В.о. директора цеmpу, 

начальник відділу соціальної роботи Н.І.ВОfпенко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступиик міського голови ~ ) л.М.ВИИОI]IJ 
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ff/KB.K~ Керуючий справами виконкому 

. Начальник юридичного відділу 

В.о. начальника фінансового управлїННJI 

Начальник загального відділу 

Голова комісії з гуманітарних IIИТїШЬ 
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Додаток 1 
до рішення Броварської 

міської раДІ. 
від 

~,~ZlJ 2009 р. 
N;-~tJ5~-.fIf'-tJ:Г 

Структура і штати 
Спеціального закладу "Броварський міський центр 

соціальних служб для сім 'ї, дітей та молоді" 

Посада К-сть штатних одиниць 

Диі!екто~. 1 
Головний спеціаліст-головний бухгалтер 1 
Касир-бухг@Лте}! 1 
Водій 1 

Відділ соціальної роботи 

Начальник відділу 1 
Головний спеціаліст 1 
Провідний спеціаліст 2 
Спеціаліст І категорії 2 

Додатковіпnaтніодиниці 

Фахівець із соціальної роботи 6 

Всього: 16 

Вьконуючий оБОВ'ЯЗКII 
Міського ГОЛОВИ, секретар раДІ. І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

В.о. директора центру, 

начальник відділу соціальної роботи Н.l.ВоЙТенко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови Л.М.ВИНОI]lilOJ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
спЕцIAJlышй ЗАКЛАД "БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
СОЦIAJlЬВИХ СЛУЖБ для СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ" 

07400 Кllівська обnаCТlt, м. БроваРІІ, вул. Гаraріиа. 18, тenJфакс: (294) 6-19-00, е-таіl: css-IIО@ukr.пеt. 
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Про перелік питань 

ВІІКОІІУІОЧОМУ обов 'ЯЗКІІ 
міського ГОЛОВІІ - ceKpeтaplO раДl1 
Сапожку І.В. 

. ІІа засідання сесії Броварської міської раДl1 

Просимо Вас ВКJПOЧИТИ в перелік питань на засіданWI сесії Броварської 
міської ради, яка відбудеться 26.02.2009 року питанWI Спеціального закладу 
"Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", а 
саме: 

1. Про внесення змін до стрУКТУРИ і штату Спеціального закладу 
"Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді". 

В.о. ДІІректора центру, 
аачаJlЬНИК відділу соціальної роБОТІ! ~ H.LВoJlтeBКO 
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