
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г , 
Про зат~ердженнSI Положення про управління праці 
та СОЦІального захисту населення в новій редакції 

s,o 

РОЗГJUlнувши пода~ня ~ач~ьника управління праці та соціального захисту 
населения БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради від 07.04.201 Ор. Н!! 1185, З метОJO 
ПРllведеННJI положення до норм діючого законодавства, керуJOЧИСЬ Постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.0S.2007p. Н!! 790 «Про затвердження типових 
положень про Головне управління праці та соціального захисту населення 
обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення 
Севастопольської міської і про управління .праці та соціального захисту 
населеНВJI районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної 
8Д)uніctpації», враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних 
питань, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Броварська міська рада 

1. 

2. 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити Положення про управління п~~ці та со~~ального захисту 
населення Броварської міської ради в НОВІІ-І редакЦl1 (додається). 

Визнати таким що втратили чинність: 
рішення Бров~рської міської ради від 31.08.2006 ~!! 91-07-~5 «Про 

Равління праЦІ та СОЦІального 
затвердження Положення про уп 

з~сту населення»; оо' оо • 14.06.2007.N'!! 361-22-05 «Про 
РІшення БроварськО1 МІСЬКОI ради ВІД • аці та 

положення про управЛІННЯ пр 
внесення змін та доповнень до Б ва ської міської ради, 
соціального захисту населення ~o~. . 31 08 2006 ](0 . Б ської МІСЬКОІ ради віД .. -
затвердженого РІшенняМ ровар 

91-07-05»; . 26 О' '009 No 1051-56-05 «Про ..' ї ради ВІД • _.- -
рішення БроваРСЬІ(ОI МІСЬКО про управління праці та 

нь дО положення . .. 
внесення доповне Броварської МІСЬКО1 ради, 
соціального захисту населення .. міської ради від з 1.08.2006 Н!! 

. ням БроваРСЬКОl 
затвердженого р1Шен 

91-07-05»; ..... и від 26.11.2009 N!! ~301-75-.05 «Про 
рішення БроваРСЬКОl МlськО1 рад авління праЦІ та СОЦІального 
внесення змін до"'nоло~нНЯ пр~. уп~ ської ради, затвердженого 
захисту населення .~~o~ap~ЬK~:; 31.08.2006 N!! 91-9z;'~?:;.,.ml.f11OO 
рішенням БроваРСЬКО1 М1СБКОl ра зАТ ,$pD8"... .... 
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1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

Затверджено 
Рішенням Броварської міської ради 
від /~d~;1lIЦ .to/9' 
Н!! (ІІР-17-05 

• ПОЛОЗIСЄIl11Л 
"ро у"раВЛl1UIЛ Ilnal(i І · 

'r ІІа соІ(lnлыІzоo захllСlІlУ lІаселЄlll1Я 
Броварсь«ої Аlісь«ої рад" 

.1. ЗагаЛЬІІі положеllllЯ. 

У~р~іння прац~ та соціального захисту населення Броварської 
МІСЬКОІ ради ( далІ .- управління ) є виконавчим органом міської ради, 
~o У;ВОРІО~Ь~Я МІСЬКОIO радОIO на підставі затвердженої структури, 
ПІ.дзВІТНИМ І ПI.ДКОНТРОЛЬНИМ міській раді, ії виконавчому комітету, 
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ. 

Управління В своїй діяльності керується КонституціЄlO і Законами 
Украіни, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства праці та соціальної політики У країни, 
розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, 

наказами начальника ГОЛОВНОГО управління праці та соціального 
захисту населення Київської обласної державної адміністрації, 
рішеннями Броварської міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, а також положенням про 

управління. 

Управління забезпечує впровадження норм з~альнодер~авноі 
соціальної політики, соціальний захист населення МІста та СОЦІальне 

забезпечення соціально - вразливих верств населення. 

Управління утримується за P~YHOK ~ошті~ бlOджету міста. Граничну 
чисельність, фОНД оплати працІ працІВНИКІВ та видатки на >:рим~ня 
уп авління в межвх виділених асигнувань затвер..АжуІОТЬСЯ ВІДПОВ~ДНО 

доР рішень Броварської міської ради. Штатнии розпис управЛ1ННЯ 
затверджуєтьСЯ міським ГОЛОВОЮ. 

У . ЮРИДИЧНОІО осоБОIО, має самостійний баланс, 
правлІНня є ).. . 

.... та спеціальні (за дорученням рахунки У В1ДДшенНl 
реєстрац1ИНl чейства печатку із зображенням Державного Герба 
Державного казна , 
Украіни та своїм найменуванням. 

. о управління вносяться за рішенням Броварської 
ЗМІНИ в положеННЯ пр 

міської ради. 
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1.7. Реорганізація та піквідац' . 
Б .. . Ія упраВЛІННЯ 
роваРСЬКОl МІСЬКОЇ ради або В проводиться за рішенням 

установленому законом порядку. 

1.8. Ю~идична адреса управління . в л . 
КИІвська область, Україна, 07400~ .. ІО.ГагаР1На, буд .. 18, м. Бровари, 

2. СТРУІСТУРНІІМИ пщ· • РОЗДlлаМIІ управліllНЯ є : 

• відділ праці; 
• відділ по обcnyговуванню пенсіон .. .. 
• відділ прийому громадян; ерІВ, ІнвалІДІВ, ветеранів війни та праці; 

• відділ приЙИJ1ТТЯ рішень; 

• в!дд!п форму~~ня виплатних документів; 
B~~ пеРСОНІфІкованого обліку пільгових категорій населення; 

- B~~n у c~paвax захис~ населення від наслідків аварії на ЧАЕС; 
- ВІДДШ обmково-еКОНОМlЧНОЇ роботи. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3. Основними завданнями управління є: 

Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства 
про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний 
захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація 
співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з профспілками та організаціями 
роботодавців; 

Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час 
призначення (перерахунку) та виплати пенсій управлінням Пенсійного 
фонду по місту Бровари; проведення інформаційно-роз'яснювальної 

роботи; 

ПризначеННJI та виплата соціальної допомоги, компенсацій та iH~ 
. иплат встановлених законодавством, надання суБСИДІИ 

СОЦІальних в , 
для відшкодування витрат на оплату жит~ово-ко~алЬНИХб послуг, 
придбaННJI скрапленого газу, твердоГО та РІДКОГО ПІЧНОГО по утового 

палива; 

ганізація виконання комплексних програм 
Роз~обленНJI та. O~oгo обслуговування інвалідів, пенсіонерів, 
ПОЛІпшення соЦ18ЛЬ адян похилоГО віку та всебічне 
одиноких непрацездатних грОМ 
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3.6. СПРИЯННJI в ОТРиманні н . . Ими СОЦlальн 
послуг за М1сцем проживанНJI; ого обслуговування та соціальних 

3.7. 

З.8. 

3.9. 

СприяННJI створенню УМОВ 
?БIЄК:і~ соціальної інфрас:Я безперешкодного доступу інвалідів до 
ІнвалlД1В до реабілітаціЙНI.~Х уктури, направлення інвалідів та дітей-

• -І установ та н 
СОЦ1ального захисту населенн (.. авчальних закладів системи 

я раионного значення); 

ЗабезпечеННJI реалізації де ) оо • 

території; р каВНОІ ПОЛІТИКИ зайнятості на відповідній 

Забезпечення виплати пе едб 
допомоги грома панам р. ачених заІсонодавством компенсацій та 

~ ,ЯКІ постраждали . катастрофи; внаСЛІДОК Чорнобильської 

З.10. Виконання функці" бюджету на з . .. и головног~ розпорядника коштів місцевого 
. ДІиснення захОДІВ з виконанНJI державних п о ам 

БСОЦlального захисту населенНJI за рахунок субвенції з дерхіавr:aго юджету; 

З.11. Сприяння органам місцевого самоврядуванНJI у вирішенні питань 
соціально - економічного розвитку міста. 

4. Управління відповідно до ПОlшадеНJlХ на нього завдань: 

4.1. Забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до 
праці, удосконалення ії організації, оплати та HOpМYBВННJI; 

4.2. Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері міста, стан yкnaдaHНJI 
колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; 
сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального 
партнерства, надає ім організаційно-методичну допомогу; забезпечує у 
межах своіХ повноважень додержанНJI законодавства з питань 

колективно - договірного регулювання соціально - трудових відносин, 
розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів); проводить 
реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних 
договорів, змін та доповнень до них; 

4.3. Вивчає стан використання робо;оі сили, ~алізує ~~зв~ток .процеСів, 
яхі відбуваються ва ривку працІ та ~ сфеРІ профеС1ИНОI ОСВІТИ; г~тyє 
відповідні пропозиції та прогнози І .. бере ~часть у розроблеННІ :а 
здійсиеииі міської програми заиняТОСТl оо населен~~ З~ОДlв, 
спрямованих на реаліЗацію ДОВГОСТРОКОВОI державНОІ ПОЛІТИКИ 

розвитку трудового потенціалу; 



4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 
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ЗдіЙСНIОЄ державний k '" ОНТРоль за СОЦІальнии захист та соц' додержанням законод lалЬне об авства про 
виплатоlO заробітної плати сnyговування населення, своєчаСНОIО 
форм власності мінімальн~ запровадженням підприємствами всіх 
також за наданням працівник~ерж~вни~ гарантій з оплати праці, а 
законодавством; ; м ПІЛЬГ І компенсацій, передбачених 

Забезпечує соціальний за 
шкідливими та небезпеч:мСТ праЦlОIОЧИХ, зайнятих на роботах з 

. и умовами прац' ЯКІсного проведення атестац'" б . І, вживає заходів до 
11 ро очих МІСЦЬ; 

Готує матеріали для розгляду на .... 
своєчасності і повноти сплат K~MICl1 з питань забезпечення 
пенсій, стипендій та інших со и. подаТІСІВ, виплати заробітної плати, 

Цlальних виплат по підприємствах 
допустили виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;' що 

К.онтро. лює погашення заборговаНОСТІ' І'з виплати заробітної плати 
ВІДПОВІДНО до графіків погашення заборгованості; 

Здійсшоє нагляд за додержанням вимог законодавства під час 
призначе~ (перерахунку) та виплати пенсій управлінням Пенсійного 

фонду по МІСТУ Бровари; 

Забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) 
с~би та з розгляду питань, пов' язаних з наданням статусу учасника 

ВlИНИ; 

4.10. Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг 
пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким 
непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій 
ДJIJI відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива; 

4.11. Аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів 
соціальної підтрИМКИ малозабезпечених верств населення, надання 
встановлених законодавством пільг соціально незахищеним 
громадянам та надає міській раді, виконкому, міському голові 

4.12. 

пропозиції з цих питань; 

Забезпечує надання відповідно д? зако~одавства державної допомоги 
сім'ям з дітьми, державної СОЦlanьН~1 до?омоги ~алозаб~печеним 

• t • • дитинства та дітям-ІНВалІДВМ, осо вм, яю не мають 
СІМ ЯМ, ІнвалІДам з .. .. . а l' нвaniдам а також ІНШИХ ВИДІВ держаВН01 
права на пеНСІЮ, т ' 
допомоги; 
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4.13. Організ?вує. матеріально - поб 
ветеранІВ ВІАни та праці їх УТове обслуговування інвanідів 
б . ,санаторно_кур' ' 

за езпеченНІО Інвалідів в у ортне ткyвaHНJI, сприяє 
б становпеному n 

засо ами, засобами пересуванн б'" орядку транспортними 
я та реа lЛlтащї; 

4.14. Здійснює відповідно до законодавств ' 
на бензин, технічне обслуг а ГРОШОВІ компенсації інвалідам 
транспортне обслуговування овування та pe~oнт автомобілів та на 
. , ' а також ваРТОСТІ санаторно - курортного 

ЛІКУВання деяким катеГОРІЯМ громадян; 

4.15. Видає відповідні посвідчення ветеранам війни, ' 
категоріям громадян; праЦІ та іншим 

4.16. ~oдaє В установленому порядку пропозиції щодо встановлення 
mклув~ня над повнолітніми дієздатними особами, які за станом 
здоров я потребуІОТЬ догляду; 

4.17, Забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів 
(пансіонатів) громадян похилого віку та інвалідів; 

4.18. Сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським 
об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, 
окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних 

послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, 
а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

4.19, Організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та 
державних соціальних інспекторів; 

4.20. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації 
працівників соціальної сфери; 

4.21. 

4.22. 

Організовує роботу з визнання статусу осіб, ~кi п~стражд8ЛИ внаслід~к 
Чорнобильської катастрофи, та забезпечує ВІДПОВІДНО законодавства ІХ 

соціальний захист; 

N 
." о проектів регіональних програм із соціального 

одає ПРОПОЗИЦll Д які ПОСТРЮІСД8JIИ внаслідок Чорнобильської 
захисту громадян. 

катастрофи; 

формує базу даних Єдиного державного 
4.23. В установленому порядку 'б які мають право на пільги, веде їх 

автоматизованого реєстру ОС1 • 
персоніфікований облік; 
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4.24. ПРОВОДИТЬ інвентаризацію б . осо ових спр . 
ЯКІ oдep>кyJoть допомогу в ус ав J особових рахунків осіб 

• тановпеному з ' . аконодавством порядку; 

4.25. mдтр~мує фУНІщіонування апаратно 
склад1 єдиної інформаційн" -п~огра~них засобів управління у 
комп'ютерне інформаційне і тОІ Mepe)~I ~~нпраці, а також єдине 

епеКОМУН1каЦІине середовище; 

4.26. Організовує і проводить коне ль ... 
підприємств. установ та орга~із T~~1J, розглядає звернення громадян. 
компетенції. вживає відповідни:ЦJ і з ~итань, що належать до його 
ВИКЛИКаІОТЬ скарги; захОДІВ до усунення причин, які 

4.27. РОЗ'ЯСНЮЄ громадянам положен НJI нормативно-правових актів з 
питань, що належать до його компетенції; 

4.28. Інформує нас~~енЮl з пи:ань, що належать до його компетенції, через 
засоби маСОВОІ ІнформаЦІЇ; 

4.29. Сприяє волон;ерським організаціям та окремим волонтерам у наданні 
допомоги СОЦІально незахищеним громадинам ; 

4.30. Організовує в межах своєї компетенції HaдaнНJI громадинам 
соціальних послуг, в тому числі платних, суб'єктами, що надають 
соціальні послуги, забезпечує призначенНJI та виплату компенсацій 
фізичним особам. які надають соціальні послуги, координує та 
КОНТРОJПOЄ діяльність зазначених суб'єктів; 

4.31. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проекти рішень 
виконавчого комітету, сесій міської ради та розпоряджень міського 
голови з питань, що належать до компетенції управління. 

4.32. Координує роботу та здійснює організаційно методичне . І 
забезпечеF.UiЯ Броварського Mi~ЬKOГ~ терито~і~ЬНОГО центру 
соціального обслуговування пеНСІонеРІВ та l~вал~lВ, ~P?Ba~:ь~oгo 
міського центру соціальної та медико - педагОГ1ЧНОl реаБШІтаЦll ДІтей 

- інвалідів; 

4.33. Вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі. 

5.1. 

S. Управління має право: 

.... ль за наданням інвалідам, ветеранам війни та 
ЗД1Исвювати коНТР0 . ., . . .. б их військовослужбовЦІВ, СІМ ям з ДІТЬМИ, ІНШИХ 
праЦІ, СІМ' ям заги л . 

. г установлених законодавством, 
громадянам mль , 

) 



5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 
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ЗдіЙСlUовати КОнтроль за • . Додержанu" . 
оргаНІзаЦІЯМИ всіх форм в . П4М ПІДПРИЄмствами . (у лаСНОСТІ вс ' установами та 
докумеНТ1В тому Числі .. . таНовленого порядку Ф ІХ ДОСТОВІрності) дл о ормлення 

я призначення допомоги' 

Одержув~ти в установленому по я ' ' 
ради, ПІДПРИЄМСТВ, установ р дку ,вІД ,виконавчих органів міСЬКО"1 
• ф' , оргаНІзац" . ІН ормацlЮ, Документи та І" ,ІИ УСІХ форм власності 

НШІ матеРІали б" покладених на нього завдань' ' нео ХІДНІ ДЛЯ виконання , 

Подавати міській раді та ,., . 11 виконавчом ' управЛІНmo праці та соціального У КОМІтету, Головному 
державної адміністрації п зах~~,СТУ населення Київської обласної 

... РОПОЗИЦll З пита компетеНЦll управління; нь, що належать до 

Здійсmoвати контроль за місць працівників зайня;:~Є:~НИ'М проведенням атестації робочих 
. . ' П1дземних роботах, на роботах з 

DIК1ДJIИВИМИ І небезпечними умовами праці; 

Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради підприємств 
YPT~OB та організацій, об'єднань громадян (за пого~женням з ї~ 
кеРІВ~Ками) ДЛJI розгляду питань, що належать до компетенції 
управЛІННЯ; 

Управління ?ід час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
органами Мlсцево,ГО ~амоврядування , а також з підприємствами, 
установами, органІЗацІЯМИ, громадянами та об' єднаннями громадян; 

5.8. Захищати права управління у судових органах різних рівнів; 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6. НачаЛЬНlfК управління : 

Управління очолює начальник, який призначається на посаду та 
звільняється з посади міським ГОПОВОІО за погодженням із заступником 
міського голови та відповідно з начальником Головного управління 
праці та соціального захисту населення Київської обласної державної 
адміністрації; 

Начальник ynравліИИJI має засТУПНИ1сів, які призначаються на посаду і 
звільняються з посади міським ГОЛОВОІО за поданням начальника 
управління та ПОГОД>1сеИНЯМ із застуПНИКОМ міського голови; 

ЗдійсlUOЄ керівництвО діяльністю ynрав~~ння, розподіляє обов' ~КИ 
між n ацівНИКами очопює та контролює Іх роботу, визначає СТУП1нь р , . 
відповідальності своїх застуПИИlС1В; 



6.4. 

6.5. 

б.б. 

Несе персональну В 
покладених на управління завдань. відповідалЬНість за виконання , 
у межах своєї Компетенц'" . . 11 Видає наказ проеКТІВ РІшень міського гол и, організовує підготовку 
ради, контролює Їх виконання' ови, ВИКонавчого комітету та міської , 
Повинен знати. Конституці У .. 
самоврядування в УкраїН: к:;аlНИ; закони України «Про місцеве 
самоврядування», «Про держ~вн« ро службу в органах місцевого 
протидії корупції» та інші у СЛУуЖбу)~: «Про засади запобігання та . 
.. закони кра1НИ з пит '" ДІЯЛЬНОСТІ органів місцевого са ань оргаНІзаЦІі та 
Президента України, постанови ~~в~::нв~ння; укази .. і розпорядження 
Розпорядження Кабl'нету м .. р. 01 Ради УкраІНИ, постанови та 

ІНІСТРІВ У'. .. . 
нормативно-правові акти краІНИ, ІНШІ ПІдзаконні 

. . ' що СТОСУlOться розвитку відповідних сфер 
управлІННЯ, практи~ застосування чинного законодавства з питань 
ЩО належать до иого комп ет '.. ' . У'. енцн; засади зовнішньоекономічної 
поmти~ краІНИ, основи регіонального управління, економіки та 
управлІННЯ персоналом; .основи правв, політології та ринку праці; 

ф.орми та методи робо~и I.З засобами масової інформації; інструкціlO з 
ДІловодства в ~правЛ1ННІ; основи психології, економіки, фінансів; 

правила ВНУТРІШНЬОГО трудового розпорядку; правила ділового 

етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні 

проrpами роботи на комп'ютері; державну мову. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. 
Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування 
та державній службі на керівних посадах не менше З років або при 
необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних 
завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших 
сферах управління не менше 5 років. 

б.7. Забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень міського голови; 

б.8. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління праці 
та соціального захисту населення Броварської міської ради, виходить з 
КJl0ПОТанням до міського голови щодо присвоєння відповідних рангів 
посадових осіб місцевого самоврядування, розглядає питання 
заохочення, притягнення працівників управління до дисциплінарної 
відповідальності; 

б.9. Подає на затвердження міському голові кошторис та штатний розпис 
управління; 

б 10 З ження про структурні підрозділи, посадові інструкції . . атверджує поnо 

б.11. 

б.12. 

працівників управління; 

Р коmтвми в межах затвердженого 
озпоряджається 

управління; 
inоводства в управлінні; 

Забезпечує роботу з веденНЯ Д 

кошторису 
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\ 
! 613. У межах своїх повноважень проводить роботу із запоЩганНJlМ 

· корупції, виявлення та пр~п-W Im~ проявів, усуиеиНJI наслідків 
корупційних дШнь. /' 'і ~ ~ ї· l-; .i'~ 

вюсонуюЧІІЙ обов'вз1СИ MiCL./{r;;ti ~ ~~'P~~ ~ 
roпови - секретар ради \\cD-~~ \. ..' ..... :~ I.В.Сапожко 

\ф' ЬЬ \'. +... О. ...... ' . 



ПОДАННЯ: 

начальник управління 
праці та соціального 
захисту населенНJI 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

А.І. Петренко 

Л.М.Виноградова 



ВРОВАРСЬКА МІСЬІ(А РАДА І( І 
'nТUAВJIІННЯ ПРА пт И всы(l� ОIiЛАСТI 
3.IU· ~&ТАСОЦІАльНОГОЗАХИ 

07400, ... ,. Врнари, 8j'л. rIIZQpiHQ 18 menlфа . СТУ НАСЕЛЕНИЯ 
_ ' JCI:. (09')J-23-88 Е-mаіl: fIlIIёlШt6.аll.m -
На1&:..-_аід--__ .20 _ р. 

УДК 8 Кllі8с.IdА o6nacrf 
МФО 821018 КОА 3193637 
~/~ 35415065001633 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - сеІсретаРIО ради 

()tll~.If ~~жку І.В. 

Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради просить винести на розгляд чергової сесії Броварської міської ради 
пит8ННJI <<Про затвердження Положення про управліННJI праці та соціального 
захисту населення в новій редакції». 

НачалЬНИІ( управління С) ff ІШ./ А.І.Петренко 

Броварський МВ:К 

~;м g-,;~~oo 
"Jы!__ f)~l 20~~. 

.' 
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