
Г Про внесення змін до Додатку затвердженого І 
рішеННJJМ міської ради від 25.02.1999р. Н!! 93-08-23 

<<Про структуру територіального центру обслуговування 
пенсіонерів та самітних непрацездатних ГPOMaдJIН» 

з метою виконання міської програми «З турботою про кожного», 
розгJIЯВYВIПИ подання начальника управліННJI праці та соціального захисту 
населеННJI Броварської міської ради від 05.10.2009р. Н!! 4688, керуючись 
Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.04.2007р. 
Н2 145 <<Про BHeCeННJI змін до наказу Міністерства соціального захисту 
васелеННJI України від 01.04.1997р. Н!! 44», ст. 54 Закону Украіни «ІІро 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісіі з гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Додатку, затвердженого рішеШIJIМ міської ради 
від 25.02.1999р. Н!! 93-08-23, виклавши його в новій редакції, що 

2. 

3. 

. 
додається. 

Визнати таким що втратило чинність рішеВНJI виконавчого 
комітету Брова;ської міської ради !'f!! 37 від 1~.02.1999p. « ІІро 
граничну чисельність пр~НИК1В Т~РИТОРlального центру 

обслуговування пенсіонерш та саміТНИХ непрацездатних 

ГPOMaДJIН М. Бровари. 
Контроль за виконанням даного рішеННJI ПОКJIасти на заступника 
міського голови виноградОВІ Л.м. 
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Виконуючий обов'язки міського 
Голови - секретар ради 
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ПОД81111Я : 

виконуюча обов'язки 
начальника управління 
праці та соціального 
захисту населеННJI

заступник начальника 

Погоджено: 

заступник міського 
гоnови 

начальник юридичного 

відцілу 

начальник загального 

відділу 

гоnова постійиоі комісії 
з гуманітарних питань 
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СТРУКТУРА 

Додаток 
до рішенНJI міської ради 
від IF. 11). ОРІ 
Н! I,tГl'-71-1Jf' 

територіальн~го центру обслуговуванНJI пенсіонерів 
та самІТНИХ непрацездатних гром8ДJШ 

1. Апарат територіального центру, включаючи 
обслуговуючий персонал 

2. Відділення соціальної допомоги вдома 

3. Відділення організації H8ДaннJI грошової 
та натуральної адресної допомоги 
малозабезпеченим непрацездатним громадянам 

4. Відділення соціально-побутової реабілітації 

13 од. 

40 од. 

8 од. 

7,5 од. 

в межах зara.пr,ноі 

затвер~еиого з~о 

І.В.Сапожко 



ПОД81111И: 

виконуюча обов' ЯЗКИ 
начальника управліввя 
праці та соціального 
захисту населення -
заступних начальника 

Поrоджево: 

заступник міського 
голови 

__ #_~_--,,' ,гfr..-_f' __ Н.О.Новікова 

----;:ей/~.:----- Л.М.ВиноградоВі 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

УПРАВЛlввg ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕJlEННЯ 
01400, ",о ВJЮ8арu. flJ'Ло rQZQpllla. 18 mиlфQllC: (04494) S-2J-88 Е-mаll: "рпnтЬ@",аіlоru 

н! 116" від PJ'. 10 УДК в КllівськіІ області 
МФО 821018 Код 3193637 

2001!...р. 

НаН! від 200_ро ро/р.35415065001633 

aJhr 1;1 tZVI І ~ - c.Jиковуючому обов'nки мicьxoro roлови-
____ ~,.., секретарю ради 
iJ~ ~ ~- { (/ Сапожку І.В. 
rJPЇ /.А о GГ-{Оо/JЮ' 

Про ВКJПOчеНИJI до порJIДICy 

денного сесії Бровар кої міської ради 

у зв'язку із розширеВНJIМ перукарських послуг У рамках міськоі програми 
«3 турботою про кожного» управлівии праці та соціального захисту населеВШІ 
Броварської міської ради просить винести на розгJUlД чергової сесії Броварської 
міськоі ради питавии <<Про внесеВИJI змін до штатного розпису Територіального 
центру обслуговування пенсіонерів та самітних непрацездатних гром8ДІН». 

А.І.Петренко 
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