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БРОВАРСЬІ<А МІСЬ 
КА РАдА І<ИУВСЬІ<ОJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

Про затвердження нової е а '" 
Г у справах дітей /Ро~акцрс~к«~о~оже~ня про службу 

01 МІСЬКОІ радІО) І 

з метою приведення ПОложенНJI 
міської ради до діючого законодавства про службу у справах дітей Броварської 
дітей про затвердження нової редакції' hЗГJUlНУВШИ подання служби у справах 
Броварської міської радІО), керуючись ~a::~:H; про сnyжб~ у ~~paBax. дітей 
самоврядуванНJI в Україні", врахов чи a~~нy У~~ІНИ Про МІсцеве 
питавь, Броварська міська рада УЮ ПрОПОЗИЦl1 КОМІСl1 З гуманітарних 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити нову редакцію <dIоложення про службу у справах дітей 
Броварської міської радю) (додається). 

2. 
ради: 

Визнати такими, що втратили чинність рішеННJI Броварської міської 

. - від 29.12.2009 N! 1369 «Про BHeceНWI змін до рішенНJI Броварської 
ltllСЬКОЇ ради від 14.08.2007 N!! 408-25-05 "Про затверджеННJI нової редакції 
~OJJожеВWI про cnyжбу у справах дітей Броварської міської ради" та BHeCeHНJI 
ЗМІН у ріmеИНJI Броварської міської ради від 14.04.2005 N! 705-33-04 «Про 
3a'rверджеИНJI положень про структурні підрозділи служби У справах 
неповнолітніх Броварської міської ради», від 26.07.07 Н!! 393-24-04 «Про 
заТверджеНИJI положення та штатного розпису соціально-реабілітаційноro 
центру «Jlюбистою) cnyжби у справах неповнолітніх Броварської міської ради 
та від 28.12.2006 N! 199-14-05 <Юро затверджеННJI програми запобіганНJI 
lUtтячій безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки»; 

оо пункти 1, 6 рішеННJI Броварської міської ради від 14.08.2007 Н!! 408-25-
05 «Про затверджеННJl нової редакції «ІІ~ложе~ про службу у ~п~авах .. дітеЙ 
Броварської міської ради» та внесеИUJI ЗМІН У РІшення БроваРСЬКО1 МІСЬКОI ради 
ВІД 14.04.2005 Ха 705-33-04 «Про звтверджеНWI положень про структурні 
J]jдрозділи служб~ у справах неповнолітніх Броварської міської ради», від 
26.07.07 Н! 393-24-04 «ІІро затверджения положенНJI та штатноro розпису 
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с:оui8JIьно:р~абіпlтацIЙНО~. • цешру ,<<ЛюбистоІО) Служби У справах 
повНОЛІТНІХ БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради та від 28.12.2006 Н! 199-14-05 «Про 

:твердження програми запобіганlUI дитячій безпритульності і бездоглядності 
а 2006-2010 роки». 

и К . 3. ОИТРОЛЬ за виконанlUIМ цього РlwенНJI покласти на заступника 

r.,іськоro голови Виноградову Л.М. 

І.В.Сanожко 



Пода111ІН: 
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Виконуючий обов'язки .... 
начanьника cnyжби у справах Дlтеи -
заступник начальника служби 

Погоджено: 
. і 

3аступиик міськоro голови 

. 
Начальник юридичноro відділу 

Виконуюча обов'язки 

начальника загальноro відділу - І І : . ,. 
головний спеціаліст .. і . 

Голова комісії з гуманітарних питань 
. І І ~ . 
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І ,'., , і 
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~ Л.М. Виноградова 

І /:) ( ;зzи. Лавер 

-tt;~----А.В. Кривонос 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ"ІВС " 
ЬКОІ ОБЛАСТІ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ V 
07400 КIІївська область. м Бровари ВУл r . 18 • - • _. агаРIllв, тел. 4-61-85. 4-61-15 

від оь. ОЧ.l()(!! д..9. Lt 
нaN!! за /!, ,/,"'1""., jr ~ИКОНУІОЧОМУ оБОВ'Я3КII ~liCЬKOГO 

. oГ~J /U'(A..A.A- 97~ЛОВII- секретарlО раДl1 
~ ,f.d. ., . Сапожку І.В. 

Про включен ни до e"etf.,t't . /::J 
ПОРJlДКУ денного 

3 метою підготовки сл би у справах дітей Броварської міської ради до 
проходження експертизи випробовуванНJI Комплексної системи захисту 

інформації ЄІАС «Діти», на виконання вимог наказів Департаменту від 
24.12.2009 року N!! 11 О «Про службу захисту інформації Єдиної інформаційно
аналітичної системи «Діти», від 29.03.2010 року N!! ЗО <<Про затвердженНJI 
положень про службу захисту інформації ЄІАС «Діти» служба у справах дітей 
Броварської міської ради просить Вас ВКJlЮчити в порядок денний чергової 
сесії розгJUlД питання про затвердження положенНJI про службу у справах дітей 
Броварської міської ради В новій редакції. 

Начальник служби 
Б.М.Власенко 
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Броварський МВХ, 
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