
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І(ИУВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про акредитаціlO засобів масової інформації 
при Броварській міській раді 

Розглянувши заяву головного редактора видання "Газета 7 днів" від 
05.02.07 N!! 01-7, відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст. З Закону України "Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної впади та органів місцевого самоврядування в 
Україні засобами масової інформаціі" та п. 2.4 Положення про порядок 
акредитації засобів масової інформації при Броварській міській раді V 
СКJIикaнRJI, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 20.08.06 N! 
40-06-05, враховуючи рекомендації комісії з питань регламенту, депyrатської 
етики, діяльності засобів масової інформації та контроJПO за виконанням 
рішень міської ради, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Акредитувати головного редактора видання "Газета 7 днів" Ярмоленко 
Валентину Олексіївну. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти H~ пості~ Koмici~ 
з питань регламенту, депутатської етики, ~iяnь..нОСТ1 засоБІВ маСОВОІ 
інформації та контроJПO за виконанням рішень МІСЬКО1 ради. 
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ПОДАННЯ: 

Секретар paдlt 

ПОГОДЖЕНО: 

НачanЬНИКIОРИДИЧНОГО 

відділу 

__ ------ Сапожко І.В. 

Начапьвих 38ГIIJIЬВOГO відціпу ~ __ Гнатюк Н.І. 
Голова постійної комісії з питань 
Регламе~,депутатськоїет.ики, 
дїJIJIЬHOCTi засобів масової інформації 
та контролю за виконанням рішень 
міськоі ради 
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БроваРСЬКО"IУ 
"lіСЬКО"IУ голові 
AllTOllellКY в.о. 

Прошу акредитувати інформаційний тижневик .. Газету 7 днів" та видати 

мені акредитаційну картку. 

3повагою, 
в.о. ЯРJ\lолеJlКО 
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ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
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·ЯРМОJIенко 
Вапевтива Опексіївна 

:wciНЧIU18 у 2003 році Націаllм.11НІІ пc.urariЧllиR 
yиtасрc:кrcт імені м.п. Дparaмаи08llI 0'Ip11М"" повну вищу 
acвhy:18 спculan.иіcna "Yкpailaa ма_ та nітсраур." та 
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