
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердженНJI в новій редакції Положення l 
про званНJJ "Почесний гром8ДJIНИН міста Бровари" 

За сумлінну працю та заслуги перед громадою міста Бровари 
керуючись ст: 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні': 
Броварська МІська рада 
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BlIpillllUla: 

Затвердити в новій редакції Положення про звання "Почесний 
громадянин міста Бровари" (додаток Н!! 1). 

Затвердити Посвідчення "Почесний громaдRIfИН міста Бровари" 
(додаток Н!! 2). 

Затвердити опис відзнаки "Почесний громaдRIfИН міста Бровари" 
(додаток Н!! 3). 

Фінансовому управлінню Броварської міської ради передбаЧJr?l у 
бюджеті на 2007 рік та наступні роки кошти на забезпечеННJI пшьг 
Почесним громадянам міста. 

В таким що втратило чинність рішення Броварської важати, 2 сеп 
. .. ради вІД· 21.08.97 Н!! 132-16-2 ро затверджеННJI МІСЬКО1 • Б " 

Положення про "Почесного грОМaдRlfИНа МІста ровари. 

Міський голова 
В.О.Антоненко 

Від "..f& "JИ~ 2006 року 
Н!! ~Є&- H-PG 



ПОДАННя: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник фінвнсового 
управління 

Начальник юридичного . . 
в1ДД1Лу 

---I-I-I'l/I-I-.F-7L----- Сапожко І.В. 

~ ~ Шеc:roпал лл 

r d лавер І.Г. 

н.ачальникзaгanьНогов;п";nv ~_:-__ Г НІ """""-"J на тюк .. 

Голова постійної комісії з питань 
регламенту, депутатської етики, 

дїяльиоcri засобів масової інформації 
та КОВ'Іролю за виконанням 

рішень міської ради 
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Опалько В.Г. 



Додаток Н!! 1 
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Поло ""Jt"єНіі:я------<-,.· r,.: . 
про зваllllЯ "ПочеС1lий zn~~(J~!- . л ~ ~!I 

r ~~II ~JPd Бровари" 

1. Звання "Почесний ГPOM8ДJ( • 
громадянам У країни та іноземним нин МІста ~ровари" присвоюється 
перед містом у сфері трудової, ~~:o~Haм, .~KI мають О~Об~і за~и 
громадському )l(Итri та кори Д РСЬКОl, культурнО1 ДlJlЛЬноС11, У 
населення міста. стуються повагою та авторитетом серед 

2. Звання "Почесний громадянин міста Б" . рова ри присвоюється МІСЬКОЮ 

радою за поданням виконавчого KOMiTPrV з . тр ...... -. J урахуванним ПРОПОЗИЦІй 
удових колеКТИВІВ, оргаНlзацlИ та установ міста, об' єднань ГPOM8ДJIН. 

1 
3. Докуме~ти на присвоєння Звання подаються на ім'я міського голови до 

вересня ЩОРІЧНО. Подання має містити: 

- дані про .кандидата (I1J:'ізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік 
народжеНШІ; Mlc~e роботи ІЗ зазначеННJIМ адреси організаціі і займаної 
посади; адреси МІСЦЯ прохсивання; телефон, дані паспорту; ідекrифікаційний 

код особи); 
- .хар~е~истику з м~сця роботи, від політичної партії та громадської 

оргamзацu, ПІДПИСану кершником; 

_ документи, що підтвеРД)lсуІОТЬ ДОСJlГнеНИJI претендента за основним 

місцем роботи або із зазначеННJIМ конкретних заслуг даної особи з 
громадської діяльності (дипломи, грамоти, ПОДJIКИ і т.д.). 

4. Почесному громадянинУ міста Бровари вручається посвїдчеННJI та 
па' J1ТНИЙ Знак. 

5. Громадяни, удостоєні почесного звaНИJI заносяться в книгу почесних 
громадян міста Бровари. Книга знаходиться в міському краєзнавчому музеї. 

6. Почесні громадяни, що про)кивають у місті, користуються пільгами: 
6.1. Отримання щомісячної доплати до пенсії за рахунок коппів 

• • • t •• • 

МІсцевого БЮД>lСety в РОЗМІРІ ДО П JIТИ неоподаткованих мunмyмш. 
6.2. 1 ОО _ відсоткова ЗНИ)lска плати за користувaНИJI житлом ( квартирна 

плата) в ме)lСах норм, передбачених чинним законодавством. 
6.3. 1 ОО _ відсоткова ЗНlDIска плати за користування комунальними 

послугами, газом, елеІа"роенергіЄЮ та іншими послугами в межах середніх 
норм споживання. . . . 

6.4. 100 _ відсоткова зНШІска вартоСТІ палива, в тому. ЧИ~ РІДКОГО, в 
ме)ках норм, встановлеНИХ для ПРОД8)IСУ населеmпо, ДПJI ОС1б, ЯКІ ПРО)JСИВають 
у будинках, що не мають цеВ1Р8ЛЬИОГО опалеИНJI. 



~ 

6.5. Позачергове безплаmе встаиовлеВWI квартирних телефонів і 
позачергове к~ристуванни всіма послугами зв' язку. 

6.6. 100 - ВІдсоткова знюкка за корисtyВaинJI квартирним телефоном. 
6.7. Безплаnmм проїздом всіма видами міського пасажирського 

транспорту (крім таксі). . . 
7.Пільги щодо мати за житло, комунальНІ послуги та паливо, зазначеВ1 ~ 

пунктах 6.2 - 6.4 ПОЛО)І<ения надаються почесним ГPOM~aм та дрyживt 
(чоловікові), ~o проживають разом з ними, незалежно ВІД виду житла чи 

форм влаСНОС11 на нього. 

Міський голова 
в.о. Антоненко 



Украіна 
Броварська міська рада 

Киівеькоі області 

Посвідчення N!! _ 

Шкуренко 
Петро Власович 

Почесний громадянин 
міста Бровари Київської області 

рimеввя Броварської 

міської РаД)І 2006 року . " "----ВІД 

фото 

N9 ~ ___ _ 

Міський голова В.О. 

Терми дії: безстровковий 

Мїсьхий голова 

Почесні громаДИRИ, що проживають 'у 

місті користуються пільгами: 

- отримання доплати до пенсії за рахунок коштів місце) 

бюджету в розмірі до п'яти неоподаткованих мінімумів; 
- 100% знижка оrшати за квартиру (в межах н( 
передбачених законодавством), газ, електроенергію та ію 
послуг (в межах средніх норм споживання), квартир 
телефон; 
- позачергове безплатне встановлення квартир) 

телефонів і позачергове користування всіма послуга 
зв'язку; 

- безrшатним проїздом всіма видами 
. 

МІське 

пасажирського транспорту (крім таксі). 

Пільги щодо ШІати за житло, комунальні послуги надають, 
почесним громадв:нам та дружині (чоловікові), D . 
проживають разом з НИМИ, незалежно BJД виду житла • 
форм власності на нього. 

В.О. Антоненко 



Додаток НІ! 3 
до рішеНВJ[ ради 

віД'/J~~ 
N'l ~G./7j.,f: r.г . 

OIlUC 
відзнаки "Почесний ZРОА4адянин .міста Броварu" 

Відзнака "Почесний громадянин міста Бровари" має вигляд восьмикутної 
багато,променевої зірки. 

Основою відзнаки є зірка розміром 65 х 65 мм. сріБЛJIСТОГО металу. У 
центрі зірки розташовано круглий медальйон золотистого металу, в центрі 
вого на тлі синьої емалі знаходиться герб міста Бровари. По колу на тлі білої 
емалі золотими літерами розташовано напис: "Почесний громaдJПIИН м. 

Б " ровари. 

На зворотному боці зірки розташовано заколку кріплення до одигу. 

Міський голова 
В.О. Антоненко 
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