
БРОВАРСJ)КА МІСЬКА РАДА киJвськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про акредиТаЦію засобів масовоі інформації 

при Броварській міській раді 

Розглянувши заявУ головного peдaкropa газети "Обрії Батьківщини" від 
12.12.06 Ng 50, відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", ст. 3 Закону України "Про порядок висвітлеВIIJI 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 
Україні засобами масової інформації" та п. 2.4 ПоложеИНJI про порядок 
акредитації засобів масової інформації при Броварській міській раді V 
скликання, затвердженого рішеННJIМ Броварської міської ради від 20.08.06 Ng 
40 .. 06 .. 05, згідно поданих документів та враховуючи рекомендації комісії з 
питань регламенту, депyraтської етики, діяльності засобів масової інформації 
та КОІПроmo за виконанням рішень міської ради, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити акредитацію журналіста газети «Обрії Батьківщини» .. 
Новіцької Наталії Олегівни. 

2. Акредитувати: 

2.1. журналіста газети «Обрії Батьків~) .. ~eнкo ~ Qлекс~ну; 
2.2. фотокореспондента газети «Обрп Батьювщини».. оменка пега 

Леонідовича. 

3 В '"'атив чинність п. 1.3 рішеННJI Броварської міської 
. взнати таким, B"r . б' - . Ф '
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ПОДАННЯ: 

Секретар ради -..,J~~---t;,"---- СапОЖl(о І.В. 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного . . 
вJДДШy 

, ~ 

'" (il! Лавер І.Г. 
~ 

Начальник загального відділу ~~...... rHanOK Н.І. 

Голова поcriйвої комісії з питань 
Регламенту,депутатської~ 

діяльності засобів масової інформації . 
та контролю за виконанням рuпень 

міської ради 
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ТОВ "МЕДІАГОЛД" 
е-єдрпоу 34465707, р/р Н!! 260022264 ------- _ 
~"'" ... ф' ... "Р "фф"~ 07400 У оо а БРОварсЬЮИ Ш11 ан anзен банк Авмь" ' краІН&, Київська обло, 
МФО 321615 ~o Бровари, ВУЛо М . .лагуНОВОі, 18-Б 

елJфакс: 8 (044-94) 4-69-66' 
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8 (067) 405-19-14 ' 

Міському голові 
Антоненко Б. О. 

\ ~ D {, lІрошу акредитуВати при Броварській міській раді та видати 
\1, акредитаційні картки працівникам редакції газети "Обрії 

Батьківщини": журналісту Диченко Аліні Олексіївні та 
фотокореспонденту Хоменку Олегу Леонідовичу. 

Довідки, заяви та копії паспортів додаються. 
Також просимо визнати недійсною акредитаційну картку, 

видану на ім'я Новіцької Наталії Олександрівни, у зв'язку з ЇЇ 
звільненням. 

Директор тов 
Б.М.Глушко 

Головний редактор rIfj_t', 
"Обрії Батьківщини" 
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