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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУвськоr ОБЛАСЛ 

РІШЕННя 

г 
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" . Про підс~ки провед~~ громадських слухань по питанню 
Підтоплення старого МІста та ТПnlnп. ВИРl·шеННJI .. б " 

AUo/U1A1'1 данОl про :леми 

75 

Відповідно до ч. ~ .,:Г. 13, ст. 2~ Закону України ,,про місцеве 
caмOBp~aнНJI в YКPa1~ . та ч. 5.4 ,~оздшу 5 Тимчасового по:ложеlПlJl ,,про 
громадсью слухання в МІСТІ Бровари Броварська міська рада 

811ріlUlurа: 

1. Інформацію відповідального за проведеННJI громадських слухань, 
заступника міського голови Голубовського Г .п. прИЙНJ1ТИ до відома. 
2. Відділу капітального будівництва залучити спеціалізовану проектну 
організацію до розробки КО1Щепції щодо вирimеННJI проблеми піДТОІШеlПlJl 

"старого міста". 
3. Фінансовому управлінню у бюджеті на 2007 рік передбачити кошrи на 
розробку КОlЩепції. 
4. Управлішпо житлово-комунального господарства розробити та подати 
на розгляд сесії Броварської Mi~ЬKoi ради Програму запобіг8ИВJI підтопленню 
території міста Бровари у новій реДmщiї. 
5. Затвердити тимчасову робочу комісію з вирimеВIIJI проблеми 
підтоnлеННJI "старого міста" згідцо з одатком. . 
6. Коmpоль за викон pw ішеННJI покласти на заступншав 
міського голови Голубовс ~Б fJ В.В. 
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Міський голова 
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В.О.Антоненко 



Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Начальник управління житлово
комунальногогосподарства 

Начальник фінансового . 
управЗI1ВWI 

Начальник юридичного . . 
в1ДДШУ 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
комунальної власноcri та приватизації 

...... . -.. 
Голова поСТJИНОl КОМ1сп з питань 

. розвиткУ та ~лагоустро~ териrоріі, 
земельних В1ДВосин, арХ1тектури, 

будівництва та інвестицій 

голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету 
фінансів і цін . 
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Голубовський Г.П. 

---'-.:...~_~~~_ Сапожко І.В. 

~--И-ЧН""""'------t- Руденко В.В. 

~зеленськаА.м . 

, /? 

" ~ Лавер І.Г. 

___ rHanOK Н.І. 

~~?' _~~~/~~===--__ ПіддуБНJlI( С.В. 

. . 

-----<1I-1J.f1J~-- Булка А.В. 



СЮlад 

. Додаток 
до рnпеНИJI Броварської 
. міської ради 
BIД.t4~~ 
Н!! = ~4'9-u- · 

". тимчасовоl'робочої комісіС 
3 виРІшення проблеми Підтоплення "старого міста" 

Сердюк Юрій Андрійович 

Ткач Адам Адамович 

Малофієнко Віктор Васильович 

Члени комісії: 

1. Антонов Анатолій Олексійович 

2. Микитенко Ігор Йосипович 

3. Сапожко Ігор Васильович 

4. Сердюк Василь Леонідович 

s. Тучківський ян Антонович 

6. Шевчук-Нагорний Леонід 
Іванович 

Міський голова 

- депугат Бр~в.арської міської ради, 
голова КОМІСІЇ. 

- депугат Броварської міської ради, 
заступник голови комісії. 

- голова ініціативної групи "старе 
місто", секретар комісії за 
згодою). 

- представник громади міста (за 
згодою). 

- представник громади міста (за 
згодою). 

- секретар Броварської міської ради. 

- представник громади міста (за 
згодою). 

_ депутат .Броварської міської ради. 

_ представник громади міста за 

згодою). 

В.О.Антоненко 
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