
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін в додаток до рішення 

Броварської м іської ради від 29.01.2009 
.N2 І О 15-55-05 «Про створення постійної 

комісії із забезпечення реалізації житлових 

прав громадян м. Бровари» 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків», керуючись пунктом частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань 

комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИР І Ш ИЛ А: 

І. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 29.01.2009 .N2 
І О 15-55-05 «Про створення постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
громадян м. Броварю>, виклавши його в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 

.N2 ______________ ___ 



Андрєєв Василь Олександрович 

Голубовський Григорій 

Павлович 

Шевчук Марина Олександрівна 

Члени коміс": 

Балпок Валентии Віталійович 

Бобко Анатолій Миколайович 

Васільєва Алла 

Миколаївна 

Виноградова Лариса Миколаївна 

Данюк Тетяна Іванівна 

Озимай Тетяна Петрівна 

Паламарчук Наталія 

Олексіївна 

Пащенко Олексій Леонідович 

Петрик Лідія Володимирівна 

Прилєпко Олександр Петрович 

Смалько Аліна Петрівна 

Сніжко Сергій Іванович 

Чала Олена Олександрівна 

Міськнй голова 

2 

Склад 

Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 
від х2 ___ _ 

постійної коміс" із забезпечення реалізації 
житлових прав громадян м. Броварн 

заС1)'І1НИk міського голови - голова комісії; 

заступник міського голови - заступник голови комісії; 

головнні! спеціаліст Управліиня комунальної власності 

- секретар комісії; 

головиий лікар Броварської центральної районної 

лікарні - член виконавчого комітету Броварської 

міської ради; 

депутат Броварської міської ради; 

начальник відділу комунального майна та комунальних 

підприємств Управління комунальної власності; 

заступник міського голови; 

начальник Управління: комунальної власності; 

заступник начальника управління житлово

комунального господарства; 

начальник фінансового управління; 

директор кп «Броварське бюро технічної 
інвеНтаризації» ; 
начальник відділення громадянства паспортної та 
міграційної служб Броварського МВ ГУ МВС України в 

Київській області (за згодою); 

головний спеціаліст юридичного відділу; 

генеральний директор кп «Служба замовника»; 

керуючні! будинками кп «Служба замовника»; 

провідний спеціаліст сектору соціального житла відділу 

з житлових питань. 

І.В.Сапожко 
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