
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про створення комісії міської ради VI скликання по підготовці 
пропозицій щодо найменування та перенайменування 

вулиць, провулків, площ, парків міста 

Відповідно до п.2 ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та враховуючи пропозиції постійної комісії Броварської міської ради з питань 
Регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю 
за виконанням рішень міської ради, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Створити комісію Броварської міської ради VI скликання по 
підготовці пропозицій щодо найменування та перенайменування вулиць, 
провулків, площ, парків міста у складі: 

Голова комісії: 
Онищенко Володимир Іванович 

Заступник голови комісії: 
Лемпіцький Анатолій Григорович 

Секретар комісії: 
Багмут Наталія Андріївна 

Члени комісії: 
1. Жеребцова Людмила Вікторівна 
2. Сдобнякова Клавдія Борисівна 

3. Біленко Віктор Вікторович 
4. Корявий Віктор Михайлович 

5. Овдієнко Марія Григорівна 

6. Рибакова Лілія Євгенівна 

7. Шапка Лариса Сергіївна 

- начальник управляння освіти, 
депутат міської ради 

- почесний депутат, почесний 
громадянин міста. 

- начальник відділу культури, 
депутат міської ради 

- депутат міської ради 
- радник міського голови 

- начальник архівного відділу. 
- директор Броварського 
краєзнавчого музею. 
- президент Броварського 
міськрайонного культурно-
просвітницького центру 
«Українська ідея» (за згодою). 
- начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста. 

- заступник головного редактора 
газети «Нове життя» 
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2. Затвердити Положення про комісію міської ради VI скликання по 

підготовці пропозицій щодо найменування та перенайменування вулиць, 
провулків, площ, парків міста (додається). 

3. Рішення від 20 липня 2006 року № 41-06-05 та від 02 липня 2010 
року № 1551-85-05 визнати такими, що втратили чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 
Кіяшко О.В. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Бровари 

від р. 

№ 



з 

Додаток 
до рішення Броварської 
міської ради 
від 
№ 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію Броварської міської ради 

VI скликання по підготовці пропозицій 
щодо найменування та перенайменування 

вулиць, провулків, площ, парків міста. 

1. Комісія по підготовці пропозицій щодо найменування та 
перенайменування вулиць, провулків, площ, парків (далі комісія) 
створюється рішенням міської ради на строк її повноважень. 
2. Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова 
комісії скликає, веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, 
представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями 
громадян, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. 
У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови 
комісії. 
3. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, 
якщо в ньому бере участь не менш як половина складу комісії. Комісія 
підпорядкована міській раді. 
4. Формами роботи комісії є: 

зустрічі та обговорення з мешканцями вулиць, 
представниками громадських організацій, підприємств та установ; 

вивчення архівних та історичних документів, пов'язаних з 
культурою та традиціями міста; 

висвітлення результатів діяльності комісії в засобах масової 
інформації. 

5. До складу комісії включаються депутати міської ради, представники 
виконавчих органів ради, підприємств, установ, громадських організацій. 
6. Комісія проводить дослідження та з урахуванням громадської думки, 
наявності джерел фінансування, розробляє пропозиції про найменування та 
перенайменування вулиць, провулків, площ, скверів, парків тощо, які б 
відображали історичний і культурний шлях народу України, Броварщини. 
7. Розроблені пропозиції з обґрунтуванням комісія представляє на розгляд 
міської ради. 
8. Протокол засідання комісії веде секретар комісії. Підписують протокол 
засідання комісії голова комісії та секретар комісії. 

Міський голова І.В.Сапожко 


