
РІШЕННЯ 

г Про BHeCeHНJI доповненНJI до Положення про 
територіальний центр обслуговуванНJI пенсіонерів 
та самітних непрацездатних ГPOM8ДJIH м. Бровари 
затвердженого рішенНJIМ Броварської міської Ради 

від 11.06.1998р. Ни 27-03-23 

РозгJIJIНYВШИ подaнНJI начальника управлінНJI праці та соціального захисту 
населеННJI Броварської міської ради від 06.10.2009р Ни 4717 та керуючись ст. S4 
Закову Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з ryмaнiTap~ питань Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І'. Внести доповнеННJI до Положення про територіальний центр 
обслуговувaнwI пенсіонерів та самітних непрацездатних ГPOM8ДJIН 
м. Бровари, затвердженого рішеННJIМ Броварської міської ради від 
11.06.1998р. Ни 27-03-23, виклавши підпункт 2, пункту 1, розділу І. 
Загальної частини в такій редакцій: 

_ відділеННJI організації надання грошової та натуральної адресної 
допомоги малозабезпеченим непрацездатним ГpOM8ДJIНВМ, що 
потребують за актами обстеження матеріально-побутових умов 
проживaнwI натуральної допомоги У вигляді гap~oгo харчувaнRJl, 
продовольчих, промислових, господарських товарш, ремошу oДJIГy, 

взуття, надання перукарських послуг, в тому числі безОШІатних, 
івmим пенсіонерам міста. 

2. Контроль за виконaнRJIМ даного рішеННJI покласти на заступника 
міського голови Вивоград0 

9 
~~o'~~ 
~ 

*00 
Виконуючий обов'JIЗКИ мі і ID 

голови - секретар ради d.~ 
"'о-':),; 

М.Бровари 

від "'6'."00 .ню' 
на ..fJ,f1I--~-()Г 

11 .... 
~"ЙI 

І.В.Сапожко 

о 

о О 

• І '; о І': $і " " 
'- ••• !~, .,. 

\ ' 



" 
, 

ПОД81111Я: І' 
; 

. виконуюча обов'язки 
начальнИка упрaвлiннJI 
праці та соціального 
захисту населення -
заступнп начальника 

ПоrОАжеl10 : 

заступник міського 
голови 

иачВJIЬНИ1( юридичного 

о ві.ццілу 

иачВJIЬНИ1( зaram,иого 

ві.ццiny 

голова постійвоі комісії 
з гуманітарних питань 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

УПРАВJllннЯПРАЦІТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУНАСЕJIEНИЯ 
01400, АІ. Вроеари, fIJ'JI. rtlZllpilla, 18 mиlфll1tс: (04494) S-2J-88 Е-mаіl: чр.r:пmh@mqil.rr, 

Про вкmoчеВВJI DИ(аЕfJ(JI 

денного сесії Брова 

у ДІ( в К •• івськіЙ обпасті 
МФО 821018 Код 3193637 ,'. ft.' р./р.35415.065001633 

еІР ' . 
Виконуючому обов'юки міського 
голови - секретарю ради 

Cauo~I.B. 
06/0. РО:;-

Управлівви праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради просить винести на розгляд чергової сесії Броварської міської ради 
lIJIТaННJI <<Про BHeCeННJI доповнень до ПоложеlШJl про тери;rоріальний цешр 
обслуговуванвя пенсіонерів та самітних непрацездатних ГPOM8ДJIН М. Бровари 
затвердженого рішеННJIМ Броварсько~ міської p8Д}l від 11.06.1998р. N!27-03-23». 

Викоиуючаобов' ~li~~пса ;// ~// 
управлівви-зIVflУ~_1І а 7~' Н.О.Новікова 

Броварсы�иіі МВ:К 
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