
БРОВАРСЬІ(А МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження змін та доповнень до Положення "І 
про відділ культури Броварської міської ради, 
затвердженого рішенням Броварської міської ради 
від 23.01.03. Н!! 163-10-24 

Розглянувши подання відділу культури Броварської міської ради 
Н!! 20 від 06.02.2007., керуючись статrею 54. Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції постійної комісії з 
гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРІШ И ЛА: 

1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про відділ культури 
Броварської міської ради, затвердженого рішеННJIМ міськоі ради від 
23.01.03. Н!! 163-10-24 (згідно з додатком). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Шестопал Л.П. 

Секретар ради І.В.Сапожко 

. :.. . f ,О 4, • • і 



ПОД81111Я: 

- начальник відділу культури ~~~~_Н.А.Багмут 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови ,~ -t?~ • ~л.п.шестоlJ8JJ 

- начальник юридичного відділу ~ І.Г.Лавер 

- начальник загального відділу ~ Н.І.Гнаnoк 
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Додаток 
до рішення Броварської 
міської ради 
Н!! r;l%- -/J/- QГ 
від ~,L..шJТРЮ ~ 

Зміни та доповнення до Положення про відділ 
культури Броварської міської ради, 
затвердженого рішенням міської ради 
від 23.01.03. Н!! 163-10-24 

1. Доповнити п.l. Положення реченням наступного змісту: 

- Броварська міська бібліотека для дітей; 
- Броварська міська бібліотека. 

2. Замість абзацу 1 в пункті 3 читати: 

Забезпечення реалізації в м.Бровари державної політики у сфері 
культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної і 

бібліотечної справи. 

Секретар ради І.В.Сапожко 



Пода111ІВ: 

- начальник відділу культури 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИЇВСЬКОf ОБЛАСТІ 
ВІДЦШ КУЛЬТУРИ 

07400, м.Бровари, вуn.Гaraріиа, IS, T.(294)S-10-61 

Від о І. 4Р.,Іщ'N!_ .~(J 
НаН! зо Г 

Про Внесення змін 

до Положення про відділ культури 

Броварської міської ради, затвердже -
ного рішенням Броварської міської 
ради від 23.01.03. N!! 163 - І 0- 24 

Міському голові 
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ПОДАнна 

Відділ культури Броварської міської ради просить розглянути на 
засіданні міської ради питання про внесення змін до Положення про J 
відділ ~ЛЬТУ-)1и_-.Бр_оваР~РКQ.Lміс~.L ради,_з.атвердxtеного gішенняt1.,. 

~ї_ради_від 2З~! .513. N!! 1 ~3 _- 1 0- 24. ~ 

Начальник відділу культури 
Броварської міської ради Н.А.Багмут 
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