
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
Г від 25.12.2008 Н!! 965-52-05 І 

«Про затвердження Статуту «Центру дитячо-юнацьких клубів»» 

I~ 

Розглянувши подання директора «Центру дитячо-юнацьких клубів» 

Хоменко І.В. від 11.05.2010 р., враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань, комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, керуючись cтaтrelo 54 
Закону Украіни <dlpo місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку Н!! 2 рішення Броварської міської ради від 
25.12.2008 Н!! 965-52-05 «Про затвердження Статуту «Центру дитячо
юнацьких клубів»», затвердивши структуру та чисельність «Центру 
дитячо-юнацьких клубів» у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського 
ГОЛОВИ Виноградову Л. М. 

Виконуючий обов 'язки 
Міського ГОЛОВИ - секретар ради 

М. Бровари 
від -I"D. ()!f. Jд(f) 
Н!! 15-1' -P?l -00-

І.В. Сапожко 



ПОДОІІІІЯ: 

ацыolx клубів _ ДІіректор центру ДJfТЯЧО-IОН 

ПОГОДЖЕНО: 

_ заступнИК міського голови 

_ начальник IОРИДИЧНОГО відділу 

_ начальник фінансового управління 

- начальник загального відділу 
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, .,' ' ~ / ~ с.і:""" Н.І.ГН8ТЮК 
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- голова комісіі з питань соціально -
економічного та культурного 
розвитку, БІОДЖету, фінансів і цін 

- голова постійноі комісії з 
гуманітарних питань 

000265 

--;F"Н!------ А.В.Кривонос 



Додаток 2 
до рішенНJl 

Броварської міської ради 
від ,~. 05,bJ/O 
Н!! 'oI1-1~ -05" 

Структура і штат .. «ЦСІ.ТРУ ДIIТЯ'IО-IОllаЦЬКIIХ клубів» 

Ад еса 
1 в л. Незалежності, 8-Б, кв. 32 
2 в л. Київська, 304, кв. 4 
3 вул. Енгельса, J О 

4 
5 
6 

Х!! Категорія педагогіЧНllХ Всього 
працівників працівників 

1 Директор 1 
2 Методист 1 
3 Головний бухгалтер 1 
4 Педагоги-організатори 5 
S Керівники гуртків 9 
6 Технічний працівник 1 
7 Робітник з обс~вуванНJl 1 

Всього 19 

ВЬКОНУЮЧІІЙ обов 'ВЗКJІ 
Аlіського голови - секретар раДl1 І. В. Сапожко 



«ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ КЛУБІВ» 
07400 КІIТlСЬка oбnlC'l1t, 
11. Spo'IPII, вуn. ЕIU'CПltса, І О 

• T.8(~)-67311 
DЇД.1!r. ()J:J,O{O ХІ ~----r-'~-
пан! за_--...:'І~~_ .. 

Р/р 3S410001003474. Броварське УДК 
8 КиіаськіR 06пас:ті 
МФО 821018 
код ЄДРПОУ 36108205 

. ~ 
1 \. В.о. міського голови -

Q ~ секретарю ради 
\\" І.В. Сапожку 

. . 

ПросиМо Вас винести на розгляд сесії Броварської міської ради. . 

13.05.2010 р. питання про BHeCeННJI змін до додатку N!! 2 рішеННJI Броварської 

міськоіради від 25.12.2008 N!! 965-52-05 <<Про затверджеННJI Статуту <<Центру 

ДИТJIЧо-юнацьких клубів», затвердивши нову структуру та чисельність 

<clIДЮК» у новій реДаІЩії. 

І.В. Хомеико 
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