
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про угворення постійних комісій, затвеРД>ІсеННJI 

Гкїлькісного та персонального складу постійних 
Броварської міської ради V скликaННJI І 

Згідно з ст. ст. 46, 47 Закону України "Про місцеве самоврядувaННJI в 
Україні", міська рада 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Утворити постійні комісії Броварської міської ради V скликання: 

- постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, діяльності 

засобів масової інформації та контролю за викоиаввим рішень міської 
ради у кількості 4 осіб, у складі: -: , 
голова Опалько Володимир Григорович; ~~. oi~a:PE·./.!!'~-I~-ог 
члени: :і І':' ~ [ / і; ; "':f \ с· :/: i~ 
Глушко Василь Миколаиович; .... ~! ( . .. :·~: .. :i СІ) ;л .. {~...:o І. ;~l l~ 
Л Ir П · ~ ф . ~~ •• , ():;1 
узан ор етрович, '\ .1. '" - .... f:>, 

Петренко Іван 30севич. ..' : '". . _ ....... :"l:J ~j" 
f)-;;' 

• • .. - J ,':. 
- постійну комісію з питань СОЦlально-еконощ~~о:;, та культурного 

розвитку, БJоджету, фінансів і цін у кількоcri 7 осіб, у сЮІ8ДЇ: 
голова Булка .Анатолій Васильович; 
члени: 

Балашова Наталія Олегівна; 
Козленко Ольга Максимівна; 
Заєць Євген Миколайович; 
Бурий Анатолій Васильович; 
Листопад Валерій Васильович; 
Сушко Наталія Мар' янівна. 

... •. з питань розвитку та благоустрою територій, - поcnивy KOМlC1lO • .... • 9 
земельних відносив, архітеІаури, будівництва, та lВВеCТИЦlИ у КlЛЬкоcn 

осіб, У складі: 
голова Піддубняк Сергій ВасШІЬОВИЧ; 
ЧЛени: 

Левицький Сергій володимирович; 
Крат Андрій ВолодимиРович; 
ТІСаЧ Адам Адамович; 
Трощенко Ігор В'ячеславовИЧ; 

• •• •. І. -. . .... ~ ~ .. ~: .' .; 
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ІваненкО Петро Петрович; 
ротар Павло Борисович; 
Віканов Євген Пе1рович; 
Михайлова Ніла Броніславівна. 

• постіЙ.ну к.омісіlО З .п.tтань КОмунальної власності та приватизаціІ у 
кільКОС11 7 ОСІб, У склаДІ: 
голова Пелих Марина Аркадіївна; 
члени: 

Біленко Віктор Вікторович; 
Бобка Анатолій Миколайович; 
Андріївський Вадим Анатолійович; 
Сердюк Юрій Андрійович; 
Гранат Авксентій Васильович; 
Максак Олексій Іванович. 

- постійну комісіlO з питань соціального захисту населеввя, охорони 
здоров'я та довкілля у кількості 5 осіб, у складі: 
голова Багнюк Валентин Віталійович; 
члени: 

Шкуренко Петро Власович; 
Шермук Денис Георгійович; 

Федоренко Сергій Миколайович; 
PaТНЇkoB Дмитро Геннадійович; 

• постійну комісію з гуманітарних питань у кількості 5 осіб, у сЮІаді: 
голова Кривонос Анатолій Володимирович; ~ І. 'f ог. 01.10 !k(S'f'r-if-o~ 
члени: <J 
Багмуг Наталія Андріївна; ,.~~ 
Шевчук Володимир Степанович; /~ tI,. o"~ q ~ ~~ 
хі . r ~ .1-/' ~ ,",".\\ 

п~еНКОЛілія~р~а Васиmвн~; ~ * ;r" .\-.:--:]~ ФО ~ \~ 
"UIl15ИН Володимиршна. С\'І C'J '~'.}~.s\ ... CD І) 

( е:1...- •..• "t'''\ -W1cтi 4 осіб 
- постійну комісію з питань законності та пцав~.~~ОРвд!У'У о- , 

• ... • о-

у СКЛaдt: ~ -" ~ -е + , 
rОлова Михайлов Олександр Михайлович; ::-...!~ 

МісьХИй голо 
В.О. Антоненко 



ПОГОДЖЕНО: 

Завідуюча юридичним 
відділОМ 

Завідуюча загальним 
відділОМ 

'с-, 

С(3( ЛаверІІ. 

fHanOK Н.І. 
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