
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГПро внесення змін до рішення Броварської міської ради І 
від 14 квітня 2005 року N!! 705-33-04 "Про затвердження 

положень про структурні підрозділи служби у справах дітей 

Броварської міської ради" 

у зв'язку зі зміною юридичної адреси служби у справах дітей, 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве 

саt40врядування в У країні", враховуючи пропозиції комісії з гуманітарних 

питань, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про центр опіки дитини служби у 
справах дітей Броварської міської ради, затвердженого рішенням Броварської 
міської ради від 14 квітня 2005 року N!! 705-33-04 "Про затвердження 
положень про структурні підрозділи служби у справах дітей Броварської 

міської ради": 
Пункт 1.6 викласти у такій редакції: 
"Місцезнаходження центру: 07400 Київська область, м. Бровари, вул. 

Гагаріна, 18". 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Виноградову Л.М. 

Виконуючий обов'язки міського голо 
секретар міської ради 

І.В. Сапожко 



Пода.IНЯ: 

Начальник служби у справах . ... 
ДІтеи 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

ВИКОНУ10ча обов' язки начальника 
юридичного відділу 

Голова комісії з гуманітарних питань 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

07400 Кllївська оБJJасть. м.БроuаРIf. nYJJ. І 'а .. арі .. а. І 8. те:l. (294) 4-61-15. 4-61-85(фвкс:) 

Від /~ PtI P;Pfl Н!! -7 ОР ~ 
На Н20 ______ '38 

Ьар ()А,-Vl-?+~конуючому обов'язки міського голови-
.- ,и #tLc:екретарю Броварської міської ради 
~ _ JI1'tr 'f1 Сапожку І.В. 

Про вклю~ n'"итанн J 
до порядку денного ~~. f І· tJ~ .f!7.J 

rI ановний Ігоре Васильовичу! 
у зв'язку зі зміноlO ЮРJlДИЧНОЇ адреси, служба у справах дітей просить 

Вас включити в порядок денний чергової сесії розгляд питання про внесення 
'змін до Положення про центр опіки дитини служби у справах дітей, 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 14.04.2005 р. N!! 705-
33-04 «Про затвердження положень про структурні підрозділи служби у 
справах дітей Броварської міської радІО). 

Начальник служби В.М.Власенко 
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