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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про створення комісії 

з питань найменувань та пам' ятних знаків 

Відповідно до пункту 2 статті 2б Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи ПрОПОЗИЦll ПОСТlиних КОМІСlИ 

Броварської міської ради з питань Регламенту, депутатської етики, діяльності 

засобів масової інформації та контролю за виконанням рішень міської ради, 

з питань освіти, науки, культури та релігії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити комісію з питань найменувань та пам'ятних знаків Броварської 
міської ради УІ скликання у складі: 

Голова комісії: 

Онищенко Володимир Іванович 

Заступник голови комісії: 

Лемпіцький Анатолій Григорович 

Секретар комісії: 

Багмут Наталія Андріївна 

Члени комісії: 

1. Сдобнякова Клавдія Борисівна 
2. Ніколайчук 

Світлана Володимирівна 

3. Корявий Віктор Михайлович 

4. Овдієнко Марія Григорівна 

5. Рибакова Лілія Євгенівна 

б. Пігнаста Надія Григорівна 

начальник управління освіти, 

депутат міської ради 

почесний депутат, почесний 

громадянин міста 

начальник відділу культури, 

депутат міської ради 

- радник міського голови 
- головний спеціаліст 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 «Броварська панорама» 
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7. Різаненко Павло Олександрович - депутат Броварської міської ради 
8. Сачавський Анатолій Михайлович - депутат Броварської міської ради 
9. Жеребцова Людмила Вікторівна - депутат Броварської міської ради 

2. Затвердити Положення про комісію з питань найменувань та пам'ятних 
знаків Броварської міської ради УІ скликання. (Додаток). 

3. Рішення від 21 липня 2011 року N'!. 290-10-06 «Про створення комісії міської 

ради VI скликання по підготовці пропозицій щодо найменування та пере

найменування вулиць, провулків, площ, парків місТа» визнати таким, що втратило 

ЧИННІСТЬ. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Семенюк ОВ. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від ___ _ 

N'!. ____ _ 



Положення 

Додаток 1 
Затверджено 

рішення 

Броварської міської ради 
від N2 ___ _ 

про комісію з питань найменувань та пам'ятних знаків 

Броварської міської ради УІ скликання 

1. Комісія з питань найменувань та пам'ятних знаків створюється 

Броварською міською радою на строк ії повноважень з метою глибокого 

фахового вивчення підготовки. для розгляду на сесіях Броварської міської 

ради питань найменувань житлових масивів, майданів, ПЛОЩ, бульварів, 

вулиць та провулків, парків, скверів інших об'єктів міського підпорядкування 

та для розгляду питань про увічнення пам'яті визначних діячів і подій у 

формі встановлення пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіальних дошок у 

місті Бровари. 

2. Комісія утворюється з учених істориків, краєзнавців, архітекторів, 

громадських діячів та представників відповідних служб виконавчого 

комітету Броварської міської ради, представників творчих спілок та 

громадських організацій у складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів Комісії. 

3. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії за запрошенням 
можуть брати участь депутати Броварської міської ради, представники 

засобів масової інформації та громадськості міста. Участь депутатів 

Броварської міської ради УІ скликання регламентується Законами України 

«Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад» та 

Регламентом Броварської міської ради УІ скликання. 

4. Засідання Комісії скликається в міру необхідності і є правочинним, ЯКЩО 

на ньому присутні не менше половини члеНІВ Комісії. Комісія 

підпорядкована Броварській міській раді. 

5. Рішення Комісії вважається ухваленим, ЯКЩО за нього проголосували не 
менше як половина складу членів Комісії, присутніх на засіданні. Члени 

Комісії, що голосували "проти", мають право долучити письмово до 

протоколу свою окрему думку, ЩО підлягає розглядові на засіданнях 

постійної комісії Броварської міської ради з питань розвитку та благоустрою 

територій, земельних відносин, будівництва та інвестицій, та ПОСТ1Иної 

комісії Броварської міської ради з питань освіти, науки, культури та релігії 

при підготовці проекту рішення на розгляд сесії Броварської міської ради. 

6. Форма роботи Комісії є: зустрічі та обговорення зброварчанами, 

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. 
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7. Голова Комісії керує роботою Комісії, головує на засіданнях Комісії та 
підписує протокол Комісії. 

8. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Броварська міська 

рада 

9. Голова, заступник голови, секретар та члени Комісії працюють в комісії на 
громадських засадах. 

Міський голова І.В. Сапожко. 


