
БРОВАРСЬІ{А МІСЬКА РАДА l{иlвськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про акредитацію засобів масової інформації 
при Броварській міській раді 

Розглянувши заяву головного редактора газети "Вісті.lнформація.
Реклама" відд 30.03.07 Н!! 56, відповідно до ст. 25 Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядування в Україні", ст. 3 Закону України "Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної впади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформаціГ' та п. 2.4 Положення 
про порядок акредитації засобів масової інформації при Броварській міській 
раді V скликання, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
20.08.06 Н!! 40-06-05, враховуючи рекомендації комісії з питань регламеН'l}', 
депyraтської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за 
виконанням рішень міської ради, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Акредитувати журнanісті~ газети :В.істі.lНфорМація.Рекnама": 
- Запорожець Анастас1Ю Михайлшну; 
- Шелудько Юлію Іванівну. 

2. Контроль за виконанням даного рішення по~асти И~ по~ 
" етики Д1JIJIЬиоcn засобш 

з питань регламенту, депyraТСЬКОl. '. " 
інформації та котрОJDO за вико~ РІШень МlСЬКОl ради. 
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ПОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

НачальИИКIОРИДИЧНОГО . . 
ВІДДШУ 

~~I--____ Сапо о І.В. 
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d ЛаверІ.Г. 

Начальник загального відділу ~:: ГнаnoкН.І. 
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Голова постійної комісії з питань 
Регламенту,депутатськоіет.ики, 

діяльності засобів масової інформації 
та контроmo за виконанням рішень 
міської ради 
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