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ГПро BHeCeHНJI змін до рішення Броварської міської ради І 
від 14.08.2007 Н!! 408-25-05 "Про затвердженНJI нової редакції 

(dIоложенНJI про службу у справах дітей Броварської міської ради" та 
внесення змін у рішенНJI Броварської міської ради від 14.04.2005 Ни 705-33-04 
«Про затверджеННJI положень про структурні підрозділи служби У справах 

неповнолітніх Броварської міської ради», від 26.07.07 Ни 393-24-04 «Про 
затверджеННJI положенНJI та штатного розпису соціально-реабілітаційного 

центру «Любистою> служби у справах неповнолітніх Броварської міської 
ради та від 28.12.2006 Nи 199-14-05 «Про затвердження програми запобігання 

дитячій безпритульності і бездоглядності на 2006-201 О роки» 

Розглянувши подання служби у справах дітей про BHeCeННJI змін до 
ПоложеННJI про службу у справах дітей, керуючись статrею 54 ЗакОН?: 
Украіни "Про місцеве самоврядувaННJI в Україні", враховуючи ПРОПОЗИЦll 
комісії з гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про службу ~ справах дітей Броварської 
міської ради: 

Пункт 4 розділу 4 викласти у такій редакції: ... .•. 
,~'b Броварської МІСЬКОІ ради та 11 
(u-озроБJUlЄ та подає на розгляд ... фінанс aННJI та 

ВИконавчого комітету програми, рішення та ПРОПОЗИЦІІ щодо ув б . 
зд'" • сту забезпечеННJI прав, сво од 1 
lЯснеННJI заходів у частині СОЦІальногО захи , 

3іЬ(оllllИx інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень». .. 
. eННJI ПОКJIасти на заступника 

. 2. Контроль за виконан~'НJaПI(UIJ~[ll1 
МІСЬКОГО голови Виноградову л. 'L":'+ ~ " о 1 іІ ,'"+ 

~.O " Ф -... ~/~ 00' 
Q, ~ !.rl1. ~ 
~ ~ 'у Аа 

td (,:Г" Q 

~л - ~" , І.В.СапОжко 
,,/... .q; 

~ e"Q ~ 

~ItJcОIlyJoЧИЙ обов'язки місько 
e1tpeтap ради . 
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ПодаНIIJI: 

і: 

Начальник служби у справах 

дітей 

" -. . . 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

В.М.ВласеНl(О 

,...--
r2I Л.М.Вивоградо 
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с- cd І.Г.Лавср 

Голова комісіі з гуманітарних питam;::::'-'-~IQ. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

07400 Київська область. м.Бровари. вул. Гагаріна.18. тел. (294) 4-61-15. 4-61-85Сфакс) 

Від 10. ("2 - O~ НИ I~. 4~ 
HaN!!<:-___ ____ 

ya~ . 
Провкnюченви ~I 
до порядку денного 

,чіСекретарю Броварської 
міськоі раДl1 
Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре ВаСИЛЬОВllЧУ ! 

Служба у справах дітей Броварської міської ради просить Вас 
ВКnЮчити в порядок денний чергової сесії розгляд питання про внесення змін 
ДО положения про службу __ у- спр~а.:?' дітей Броварської міської ради~ 
затвердженого рішенням Броварської міської ради їііД 1~J.:07.20U7-N!408=2S-
OS. » 
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Начальник служби ~ В.М.Власенко 
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