
РІШЕННЯ 

ПроfёТворення комісії міської ради V скликання по підготовцil 
пропозицій щодо найменування та перенайменування 

вулиць, провулків, площ, парків міста 

Відповідно до П.2 ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядувaннJI 
в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити комісію Броварської міської ради V сКJIИI(aннJI по 

підготовці пропозицій щодо найменування та перенайменувaннJI вулиць, 

провулків, площ, парків міста у складі: 

Голова комісії: 

Кривонос Анатолій 
Володимирович 

Заступник голови комісії: 
Лемпіцький Анатолій Григорович 

Секретар комісії: 
Балашова Наталія Олегівна 
Члени комісії: 

1. Багмут Наталія Андріївна 

2. Біленко Віктор Вікторович 

з. Глушко Василь Миколайович 

4. Даценко Віра Іванівна 
5. Євтушенко Тетяна Вікторівна 

6. Овдієнко Марія Григорівна 

7. Лузан Ігор Петрович 
8. Рибакова Лілія Євгенівна 

- депутат міської ради, голова 
комісії з гуманітарних питань. 

- почесний депутат, почесний 

громадянин міста. 

- депутат міської ради. 

- депутат міської ради, начальник 
відділу культури. 

- депутат міської ради (за згодою). 
- депутат міської ради (за згодою). 

- начальник архівного відділу. 
директор Броварського 

краєзнавчого музею. 

президент . Броварського 
міськрвйонного культурно-
просвітницького центру 
«Українська ідея» (за згодою). 
- депутат міської ради. 
- виконуюча OQ~B' ЯЗКИ головного . . . ~ . ; .. 
аРХІтектора МІста: .: ~~ l.~ . -: . . 
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9. Ротор ПООJІО ЬОрlІСОDlIЧ 

10. СдобllЯI(ОIIO I(JIОIJдія БОРllсіВJJа 

11. Чепіга "ГС'І'ЩІО Мнхоf·іліВJIО 

12. ШаПl(О ЛОРИСLI Ссргіі'оно 

.. депутат міської ради (за ЗГОДОІО). 

.. заступник директора з науково
методичної роботи НВК, вчитель
методист (за ЗГОДОIO). 
.. головний спеціаліст 10РИДИЧНОГО 

• • 
ВІДДІЛУ. 

- завіДУlОча відділом громадсько-
• • u •• 

ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ МlськраИОННОl 

газети «Нове ЖИТТЯ». 

2, 3аТОСРJtи ... и ГlоложеНIІЯ про І(омісіJO місы�оїї ради V СКЛИI(ання по 
підготовці ПРОJlОЗИЦif.i щодо найменування та перенайменування вулиць, 
ПРОВУЛJ(ів, ПЛОJД, Шlр"іо міста (додається). 

3. Ріwснн,. ІІід J 9 LJСРОІІЯ 2003 POICY Н!! 267-13-24 та від 1 грудня 2005 
pOJCY N!! 831-39-04 JJИЗJШ'J'И 'J'ОI(ИМИ, щО втратили чинність. 

4. J{OH'l'POJJlI 'JU JJИJ(ОIlOlIllJJМ даного рішення покласти на секретаря радИ 
Саnолп{о J ,В. 

:~'.З~~JJJШJm 

jj1:.J.AU"t,~(./.t(f;§. 

~I~ ::.!І ~t;{;"':дr;:-J& 

В.а.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

Секретар ради І.В. СапоX<ra 

ПОГОДЖЕНО: 
І 

Начальник юридичного відділу І.Г. Лaвq 

Начальник загального відділу Н.І. Гиаno} 



ПОЛОЖЕННЯ 

міської ради 

від .,[// r&иl.Н$ ,L~ 
Ни 'I~- l>6 ... ОО . 

про комісію Броварської міської ради 
V скликання по підготовці пропозицій 

щодо найменування та перенайменування 
вулиць, провулків, площ, парків міста. 

1. Комісія по підготовці пропозицій щодо найменування та 
перенайменування вулиць, провулків, площ, парків (далі комісія) 
створюється рішенням міської ради на строк ії повноважень. 

2. Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова 
комісії скликає, веде засідання комісіі, дає доручення членам комісії, 
представляє комісію у відносинах з іншими органами, об' єднаннями 
громадян, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. 
У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови 
комісії. 

З. Засідання комісії скликаєrься в міру необхідності і є 
правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина складу 

комісії. Комісія підпорядкована міській раді. 
4. Формами роботи комісії є: 

зустрічі та обговорення з мешканцями вулиць, 

представниками громадських організацій, підприємств та установ; 
вивчення архівних та історичних документів, пов'язаних з 

культурою та традиціями міста; 
висвітлення результатів діяльності комісії в засобах масової 

інформації. 
5. До складу комісіі ВКJПOчаються депутати міської ради, 

представники виконавчих органів ради, підприємств, установ, громадських 

організацій. 
6. Комісія проводить дослідження та з урахуванням громадської 

думки, наявності джерел фінансування, розробляє. пропозиції про 
найменування та перенайменування вулиць, провулюв, площ, сквеРІВ, 

парків тощо, які б відображали історИЧНИЙ і культурний шлях народу 

Украіни, Броварщини. '" . . 
7. Розроблені ПРОПОЗИЦll з обtpунтуванням КОМІСІЯ представляє на 

. " -~ розгляд МІСЬКОI ради. . 'І- Р а 1 1-, .~~ • '" 

8. Протокол зас о kOMbc1i * :~~~e секретар KO~~l1. Підписують 
протокол засідання ~ лов ~M ~ та секретар КОМІСll. 

q41 \0-0 
... ПО 

Міський голова:-~ ~: В.О. Антоненко 
.,. Ь, 

~9 * .0." 
(J І w ,,' ?-:"' 
~~ __ .. ~_~" І 
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