
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до Статуту І 
«~eHТPY дитячо-юнацьких клубів» затвердженого 
РІшенням Броварської міської ради від 25.12.2008 

N!! 965-52-05 «Про затвердження статуту 
Центру дитячо-юнацьких клубів» 

з метою врегулювання питань дотримання податкового законодавства 
неприбуткових закладів бюджетної сфери, відповідно до наказу Державної 
податкової адміністрації Украіни від 03.07.2000 N!! 355 «Про затвердження 
Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)>>, 
п. 7.11. статті 7 Закону Украіни «Про оподаткування прибутку підприємств» та 
керуючись статтею 54 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в Украіні» 
та враховуючи пропозиції постійної комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до статуту <<Центру дитячо-юнацьких клубів», 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 25 .. 12.2008 N!! 965-52-05 
<<Про затвердження статуту Центру дитячо-юнацьких клуБІВ», що додаються. 

покласти на заступника 

Виконуючий обов'язки мі.аь:&:.ODJ 
голови - ceкpe-,rap ради 

І.В.Сапожко 

М. Бровари 
від ,,. Оі: 2009 
H!H~9- Є~-()5" 



...... U~ .. DDD. 

_ директор «Центру дитячо-юнацьких клубів» 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

L 
j - начальник відцілу у справах сім'ї 

та молоді .,cJ4.--L-___ Т,М,КОВхраІ : 

- начальник фінансового управління 

- начальник юридичного відділу 

Г1J9' с.п.Ковplll ; ----:,~~~~ І 
і 
r 
І 
І 
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- начальник загального відділу ~I ~НJ.r~1 

- голова постійної комісіі з питань 
соціально-економічного та-культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 

- голова постійної комісіі з гyмaнi'''j fcii;пg:---
питань ----..;:о.а-Т' 



Додаток 
до рішення міської ради 
від «.16 » /J1fI; 08#,,]... 2009 
Н!! (((9- 6$-06 

Зміни та Д~повнення до Статуту «Центру дитячо-юнацьких клубів» 
затверджене РІшенням Броварської міської ради від 25.12.2008 Н!! 965-52-05 

«Про затвердження статуту Центру дитячо-юнацьких клубів» 

1. Розділ 4 
1.1. В п. 4.2. виключити «організовує виконання кошторису доходів від 

платних послуг і видатків ЦЦІОК». 

2. Розділ 5 
2.1. В п. 5.2. ВИКJПOчити «кошти отримані за надання платних послуг 

відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів Украіни та у 
порядку встановленому МОН України за погодженням з Мінфіном та 

Мінекономіки». 
2.2. В п. 5.2. виключити «інші надходження, не заборонені чинним 

законодавством» 

3. Розділ 8 доповнити п. 8.6. 
3.1. У разі ліквідації неприбуткової організації, ії активи повинні бути 

передані іншій неприбутковій організації відповідно виду або зараховано до 
доходу бюджету. 

ВИКонуючий обов' язки міськ 
ГОлови - секретар ради - І.В.Сапожко 



110даиии. 

- директор «Центру дитячо-юнацьких клубів» 

ПОГОДЖЕНО: 

.. заступник міського голови 

t! '/ _ ... J!: , 

(/t1-/' Л.М.Вlf~ 



«Центр дитячо - юнацьких клубів» 
07400 КIІЇВСЬка область, 
м. БроваРII, вул. Енrenьсв.l О 
T.8(044941-67371 
від "j. os: ,3,oO~ Н!! .3 f 

--.;...~---

ваН!! за -----

Р/р 35410001003474 в Броварське УДК 
в Кllївськіn області 
МФО 821018 
код ЄДРПОУ 36108205 

ВИКОНУІОЧОМУ обов'ВЗКII 
міського голови - секретарю 
Броварської міськоі раДl1 
Сапожку І.В. 

Директора Центру ДІІТВЧО
юнацьких клубів 

.r: O.r О.!! Хоменко І.В. 

Про РОЗГЛВД питаВВD на засіданні сесії Броварської міської радll 

Шановний Ігоре Васильовичу ! 

Прошу Вас, розглянути на засіданні сесії Броварської міської ради 
питання про внесення змін та доповнень до Статуту Центру дитячо - юнацьких 
кnyбів затверджене рішеННJIМ Броварської міської ради від 25.12.2008 р. 
Н!! 965-52-05 <<Про затверджеННJI статуту Центру дитячо - юнацьких клубів». 

Заздалегідь вдячні. 

З повагою 

Директор 
І.В. Хоменко 
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