
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

[Про ПР~ЗНІІЧеНВJI комісії з припинеВНJI діяльноcri Студії l 
ефІрно-кабельного телебачеВНJI «Наше місто» 

На виконання рimеlПlJl Броварської міської ради від 20.07.2006 року Н!! 5З-06-
OS "Про реорганізацію Студії ефірно-кабельного телебачеННJI «Наше місто» в 
комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія <<Наше місто», 
керуючись Законами Украіни "Про телебачеlDlJl і радіомовлеlШJl", "Про 
інформацію", "Про порядок висвітлеВНJI діяльноcri органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування засобами масовоі інформації", ста1ТJlМи 17, 
пунктом 8, ЗО cтaтri 26, ста1ТеЮ 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", ста1ТJIМИ 59, 60 Господарського кодексу України, 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити комісію з припинеВВJI діяльноcri Студії ефірно-кабельного 
телебачення <<Наше місто» зriдно з додатком. 

2. Здійснити заходи з припинеВВJI діяльноcri до З 1 гpy~ 2006.poкr· 
з. Встановити строк ДJDI заолеВВJI вимог кредиторІВ - 2 MICJlЦ1 з дня 

повідомлення про ПРИlІинеННJI діяльноcri.. ... 
4. Комісії з ПРИllинеВВJI діяльиоcn скласти передавальнии ап та подати 

його на затвердженвя сесії Броварської міської ради. ..... . 
S. Ко оль за викои8IIНJDI цього ріше~ ~окла~ на по~ KOMl~~ з 

mp еYnlТЯХСЬКОЇ ~. IІОCn засоБІВ маСОВОlШфОРМaцu та 
питань регламеmy, Д ~J"- • • на поcriйнy комісію з питань 

lWВТpomo ~ ВИКОИ~ рппе afj~~ ря міської ради Сапожка І.В. 
комунальНОI власноcn та пр =І: "о '- а- . 
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Міський голова ~ 

М.Бровари_:_!~~ 2006povv 
відСС()§" ~ _І A'J 

НИ Ш - ().9 - І)ь 



ПОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінвнсового . 
управЛ1ННJl 

Виконуюча обов'язки 
начальника юридичного 

відділу - головний спеціаліст . . 
юридичного в1ДДШУ 

Начальник загального відділу 

Голова посriйної комісії з питань 
комунальної власноcri та приватизації 

Голова посriйної комісії з питань 
регламенту,депутатськоїет.ики, 

діяльиоcri засобів масової інформації 
та контролю за виконанням 

рішень міської ради 
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Додаток до рішеНIUI 
Броварської міської ради 
від ес or' ?JN~ 2006 року 
Н9 IJI) - 1)9 - t>r 

Склад 
. комісії з припинення діяльності Студії 

ефІрно-кабельного телебачення «Наше місто» 
• 

КулUпІрина~ол~ва 

Баба-Мірзоєва Альбіна 
Валентинівна 

Петренко Світлана Миколаївна 

Члени комісії: 

1. МивеВlCО Валентина Львівна 

2. панін Віталій Юрійович 

з. Рога'ІЮК Юрій Пе1рович 

4. Саченко Наталія Іванівна' 

МїсьIQIЙ голова 

- ГОЛОJ!НИЙ редактор Студії 
ефірно-кабельного телебачеНШІ 
«Наше місто», голова комісії. 

- головний спеціаліст юридичного 
відцілу, заctyПНИlC голови комісії. 

- завідуюча творчим вjдцjлом СтудіІ 
ефірно-кабельиого телебачеВНJI 
«Наше місто)), секретар комісії. 

- головнИй бухгалтер, Студії ефірно
кабельного телебачеlШJl «Наше 
місто» 

.. оператор Студії ефірно-кабельного 
телебачеиня <<Наше місто» 

_ вачальВИІС упрaвлiивJI комунальної . 
власноС11. 

.. начальНик упрaвлiивJI економіки. 

в.о. Антоненко 
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