
. Jft!-i. iJ)'f 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоУ ОБЛАСГІ 
РІШЕННЯ 

г Про. ПРИпинення діяльності інспекції державного l 
аРХІтектурно - будівельного контролю UШJIXом 

присднання до відділу містобудування та архітектури 
Броварської міської ради 

Розглянувши подання міського голови від 23.12.2005 Н!!2-53n29 на підставі 
рішення Броварськ?ї ~iCЬK.OЇ ради від О 1.12.2005р. Н! 851-39-04 "Про з~твердження 
Поло-ження про ВІДДІЛ Мlстобудув~ня та архітектури Броварської міської роди" 
керуючись ст .. ! 04, 105, 106, 107 Цившьного Кодексу України, ст.59 Господарського 
Кодексу УкраІНИ, ст.26 (п.30), 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити діяльність інспекціі державного архітектурно-будівельного контролю 
ПШJIXОМ приєднання до відділу містобудування та архітектури Броварської міської 
ради. 

2. Призначити комісію з припинеННJI діяльності інспекції державного архітектурно
будівельного контролю згідно з додатком. 

3. Здійснити заходи з припинеННJI діяльності інспекціі державного архітектурно-
будівельного контролю до 15 березня 2006 року. 

4 . ТОРl·В - 2 місяця з дня публікації по-· Встановити строк ДЛJI заявnеННJI вимог креди 
віДОМJIення про припинення. 

S Н ..• б aННJI та архітектури (Телешевій к.л.) повідомити 
· ачanьнику ВІДДІЛУ МІСТО удув. ав еєстрацію. 
про прийняте рішення орган, що ЗДlйсmоє держ ну Р 

6 • ••• •• • е ії державного архітектурно- будівельного 
· КОМІСl1 з припинення Д1JlЛЬНОСТll~СП КЦ О ати його на затвердження сесіі місь
КОнтролю скласти передавanьнии акт та п Д 
коіради. 

етні призначенНJI на утримання інспек-
7. Фінансовому управлінню врахува:и бюдж он""onю В БJоджеті міста на 2006 рік 
Ц... • БVДІВenьноГО к.,. _. 

11 державного арХІтектурНО - .І'. • •• та передбачити кошти на 11 утримання У 
до завершення процедури реорганІзацІІ .. міської ради. 
Складі виконавчого коміте'1')' БроваРСЬКОl . '. 
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...поль за виконанням цього рішення поклаCnI на першого заСТУПllllка міського 
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" КияииWО :. та ПОСТ1It~~ Дl10ЧУ депутатську КОМІС1l0 з Пllтань 
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ПОДАННЯ: , 

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- виконуючий обов'язки першого 
заступника міського голови, 
ВИКОНYlочий обов'язки 
заступника міського голови 

- завідуюча JОРИДИЧНИМ відділом 

В.О.Антоненко 

І 

( 

--..,..c;..--.-;;..~--+-=,.....c....- Г.П. Гonyбовський 

с= 7 ________ c::g;:.oL.- І.Г. Лавер 

, ;' ~ • • • ..4I!!IfflI -завІДУЮча Зlll'llJlI,НИМ ВlДДШОМ ~- - : t. 
с:::-- - Н.І.Гна'ПОк' 

.... . - ПОСТІИНО ДІюча депутатська 
комісія з питань комунальної 
власності та приватизації В.І. Дворнік 

, і . . 



ДОДАТОК 
до рішеННІ Броварської 
міської ради 

від "оИ" 4~rJ! 200Sp. 
Не 11,г- ~ -~ 

СКЛАД 
комісії з ПР"ПllllеlIllЯ діяnы�остіi іllспекціі дер.-аВIIОГО 

apxiTcKTypho-6удівсnы�огоo KOllТpOnJO WnRXOl\1 ПРllЄДllаllllR до 
віддіnу місто6удуваllllЯ та apxiTeктypl1 Броварської I\lіської paдll 

КlІИН1fЦJt Олександр Анатолійович 

Дворський Володимир Павлович 

Гнатюк Ніна Іванівна 

ЧлеНIl комісії: 

Гапон Валентина Іванівна 

Красніхова Олена Анатоліївна 

Тenешева Катерина Леонідівна 

Чернишова Лариса Василівна 

Чепіга Тетяна Михайлівна 

- перший заступник міського 
голови, голова комісії; 

- керуючий справами виконкому, 
заступник голови комісії; 

- завідуюча загальним відділом, 
секретар комісії; 

_ начanьник інспекції державного 
архітектурно-будівельного 

контролю; 

- головний бухгалтер; 

_ головний архітектор міста; 

_ начanьник відділу по упрaвJtін
ню комунanьним майном; 

_ головний спеціаліст юридично
го відділУ 

Л.В.Горбатюк 



ПОДАННЯ: 

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО: 

- ВИКОRylочий обов'язки першого 
заступника міського голови, 
виконуючий обов'язки 
заступника міського голови 

-завідуючий відділом державної 
реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців 

В.О.Антоненко 

І 

~-----r---=:::;III""""~-- г.п. Голубовсьш 

в.о. Кузнєцо 
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