
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І(ИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про реорганізац~ю Студії ефірно-кабe.rrьного 
телебачення «Наше МІСТО» в комунальне DідDРIIЄМ~О 
Броварської міської ради «Тe.rrестудія «Наше місто». 

з метою ефективного висвітлення засобами масової інформації діяльності 
органів місцевого самоврядування, забезпечення виконання вимог Законів 
України "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування засобами масової інформації", приведення у відповідність до 
законодавства установчих документів підприємств, заснованих на комунальній 

власності територіальної громади міста Бровари, керуючись статтями 17, 
пунктом ЗО статті 26, статтею 60 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування 
в Україні", статті 59 Господарського кодексу Украіни, враховуючи пропозиції 
постійної комісії питань регламенту, депутатської етики, діяльності засобів 
масової інформації та контролю за виконанням рішень міської ради, Броварська . 
МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати Студію ефірно:кабельного телебачення .. "~аше .~CTO" 
nrтDcOM перетворення в комунальне mдприємство БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

"Телестудія "Наше місто". 
2. Доручити директору Студії ефір~о-кабельного. т~еб~еННJI ;~аше 

місто» Мироненку П.М. та начальнику ю~идичного вІДДШУ авер . . на 
че гов сесію Б оварської міської ради ПІДГО~~ТИ CTa~ комунального 
. рур .. МІ· ської ради «ТелеСТУДll <<Наше МІсто» та надати 

ПІДприємства Броварсько! .. 
иого на затвердження. ~or;;i;i HНJI покласти на постійну комісію 

З Контроль за викон . ... Q Jt • б. ... ф ... . ,. хаї еТИd tJl. • НОСТІ засо ІВ маСОВОІ шормацІ! 
з питань регламенту, депута rt. '~';". '~ .n на постійну комісію з питань 
та нання lше к ql'" , 

kОНТРОJПO за вико . СІ ~.~ \ С fМ ря міської ради Сапожхо І.В. 
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В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

~. 

Секретар ради I.В.СапО)fQ(О 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління C!!-J,~сеt~ееNIJ А.М. Зелевсьt 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

" Голова комісії з питань регл" енту, 
депутатськоїетики,дUurn&ностізасобів 
масової інформації та контролю 
за виконанням рішень міської ради 

Голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 
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