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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА 

г .Про BH~CeHНJI змін до ПоложенНJI про упрaвnінНJ[ І 
працІ та СОЦІального захисту HaCeneННJI Броварської міської 

ради, затвердженого рішенНJ[М Броварської міської ради 
від 3 1.08.2006р. Н!! 91-07-05 

Розглянувши подання начальника упрaвnінНJI праці та соціального захисту 
HaceneНВJI Броварської міської ради від 10.11.2009 Н!! 5040, згідно із 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 N!! 790 « Про 
затверджеННJI типових положень про Головне упрaвnіИНJI праці та соціального 
захисту HaCeneННJI обласної, Київської міської, упрaвniНВJI праці та соціального 
захисту населеННJI Севастопольської міськоі і про упрaвniННJI праці та 
соціального захисту HaCeneННJI районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
державної адміністрації» та керуючись ст. 54 Закону Украіни <<Про місцеве 
самоврядувaнНJI в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань Броварська міська рада 

ВИРIIПИJIA: 

1. Внести зМіни до ПоложеННJI про упрaвniННJI праці та соціального захисту 
HaCeneННJI Броварської міськоі ради, затвердженого рішеВRJJМ 
Броварської міськоі ради від 31.08.2006р. N!! 91-07-05, вИICJПOЧИТИ 
підпункти 4.3, 4.4, пункту 4. _~ 

2. Контроль за викон8IIНJIМ ~~_ro.;p~{ННJI ПОІОІасти на заступника 
міського голови Виноrp~QРУ JJ,Мї JI il ~ o~ 
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Виконуючийобов'взкиw ~<t'J. -}JJ 
голови - секретар ради ~~~~)-- 'Il І.В.Сапожко 
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начальник УіФавліНВJI .. .' ", 

праці та соціальногО 
t 

захисту на~~е,пuI ": 
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заступник міського 
голови 

начальник юридичного 

відділу 
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виконуюча обов'JIЗКИ 
начальника загального відділу -
головний спеціаліст 

голова постійної комісії 
з гуманітарних питань 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

УПРАВJIІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
01400, А'. ВpotIари, 8)'''. rllZtlplllll, ІВ тиlфаl(С: (0-1-19-1) S-2J-ВВ Е-таіl: Ш1r.nтЬ@mqll.m 

200Lp. УД)( • Кllі.с.кіП o6nam 
МФО 821018 Код 3193637 

НаМ. __ .1д ___ ..... 200 _р. ~/~ 35415065001633 

~ Ifa., Виконуючому обов 'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

J 
Про ВКJПочення питан о п 
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ядку 

денного сесії Броварсько мі 

Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради просить винести на розгляд чергової сесії Броварської міської ради 
питання «Про внесення змін до Положення про управління праці та соціального 
захисту населення Броварської міської ради, затвердженого рішенням 
Броварсь~ої міської ради від З 1.08.2006р. Н!! 91-07-05». 

Начальник управління ОНІ ~ А.І.Петренко 
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