
РІШЕННЯ 

г Про BHecellllR :JMill в додаток НеІ до piwellllR І 
Броварсько"ї "Ііської раДl1 від IS.04.04p. Н!!441-21-24 

"П ро YТBopellllR спостереЖIIО"Ї KOl\licii" 

в зв'язку із кадровими змінами, на виконання Постанови 
Кабінету Міністрів Украіни Н!! 429 від 01.04.04р. "Про 
затвердження положень про спостережні комісії та піклувanьні 

ради при спеціальних виховних установах", відповідно до ст. 25 
Кримінально-виконавчого кодексу У~"раїни, керуючись пунктом 2 
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань законності та 

правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни в додаток НІ! 1 до рішення Броварської міської 
ради від 15.04.04р. N!!441-21-24 "Про .. УТВ~~~ННЯ с~остереж~_ої 
комісії"", затвердити склад СпостереЖНОI KOMICll в НОВІЙ редаКЦІl , 
згідно додатку. 

2.Контроль за вико~~ даного рішення покласти на 
заступника міського го~р~и:_IJ:I_еСіГя~ ~л. п. 
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ПОД81111R: 

Заступник міського голови -
Голова Спостережної комісії 

ПогоджеllО: 

Начальник юридичного відділу 

(Z/ (€~ л. п. Шестопа.'! 
/' 

'--C3J! І. Г. Лавер 
Начальник зarвльноro відділу ~ _ /1. Гнатюк 

,1 r /,1 

/ о. М. Михайлов 
І 

Голова постійноі комісії з питань 

законності та правопорядку 

OOO~{)2 



Додаток до 

рішення Броварської міської POДII 
від 15.' OJ. ()~ Н!! tlG1-(,jP .. IJГ 

Склад 
спостережної комісії 

Шестопал Людмила Петрівна 

Онищенко Володимир Іванович 

Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна 

ЧлеНІ' комісіі: 
Бардюк Тетяна Петрівна 

Дрanей Лілія Борисівна 

Логвин Інна Володимирівна 

Михайлов Олександр Михайлович 

Пашков Володимир Сергійович 

Пархоменко Олексій Олексійович 

Палій Володимир Дмитрович 

Поnyденко Наталія Борисівна 

заступник міського голови, 
голова комісії 

начальник управління освіТIІ 

Броварської міськоі ради, 

заступник голови комісії 
головний спеціаліст юридичного 
відділу, секретар комісії 

начальник відділу з 
працевл~ваННJlБроварського 
міськрайонного базового центру 
заЙНJIтості (за згодою) 
представник громадської 
організації Червоний хрест (за 

згодою) 
спеціаліст 11 категорії центру 
соціальних служб ДJIJI молоді 
депутат Броварської ~liCЬKOЇ 

ради 

представник громадської 
організації Молодіжна рада 
міста (за згодою) 

представник громадської 
організації "Комітет виборців 
україни" (за згодою) 
представник громадської 

органіЗац~ Центр. ~O~HOЇ та 
соціanЬНОl реабlЛlтаЦ11 (за 
згодою) 
лікар - нарколог Броварської 
центральної районної лікарні (за 

згодою) 



полуденко Наталія Борисівна 

Скоробагатько IОрій Петрович 

10рченко Микола Свиридович 

Секретар ради 
'. 

лікар - нарколог Броварської 
центральної районної лікарні (за 
згодою) 
заступник начальника служби у 
справах неповнолітніх 
представник громадської 
організації Ветерани-

будівельники Украіни (за 
згодою) 
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ПОДDІІІІП: 

Заступник міського голови -
Голова Спостережної комісії 

ПогоджеllО: 

Q/ (i'b~ .. -/' л. п. Шестопал 
7' 
І 

Начальник IОридичного відділу __ Г~С----:=о...=:"",.і"r( І. г. Лавер 



ПОДАННЯ 

MiCЬKO~1)' голові 
AllТOllelllCY В. о. 

Прошу ВКЛЮЧИТИ В порядок денний чергової сесії Броварської міської ради 

V СКJJИКВННJI, яке відбудеться 15.0З.О7р., проект рішенНJI "Про внесення змін в 

додаток 1 до рішення Броварської міської ради від 15.04.04 Н!!441-21-24 "Про 

yrвoрення спостережної комісії"". 

3aeтynHHK міського ГOJIOВD Q/Ч л. п. ШеетоПIIJI 
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