
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА !(ИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

Г І 
Про РОЗ~Обку з~в~ на участь у Всеукраїнському 
КОНКУРСІ проеКТІВ І проrpам розвитку місцевого 

самоврядування у 2007 році 

Розглянувши подання начальника управління освіти 
Броварської міської ради від 18.05.07 р. за Н!! 550/1 та беручи до 
уваги те, що cTBOpeHНJI локальної комп'ютерної мережі управлінНJI 

освіти може дати можливість підвищеННJI ефективності 
управлінської діяльності, керуючись п. а ст.З2, ст. 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядувaнНJI в Украіні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, Броварська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Дати згоду на розробку заявки на участь у Всеукраїнському 
конкурсі проектів та програм . розвитку місцевого 
самоврядування за темою «Мережеве МІСТО». . 

2. Фінансовому управлінlПО передбачити кошти на фlНансувaнНJI 
робіт по розробці заявки. . 

з. Контроль за виконанням цього РlшеННJI попасти на 

Заступника міського .f:ВJI Л.П.Шестопал. 
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Подання: 
начальник УПР~ВlІіННJI освіти 

Погоджено: 

секретар ради 

заступник міського голови 

(). начальника.юридичного відділу 

начальник фінансового управління 

начальник загального відділу 

голова постійної комісії 
з гуманітарних питань 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІВ оо 
УПР AВ.IIlНня OCBI~KOI ОБЛАСТІ 

07400 ЛІ. Бровари вул Л . 1 
;ід н, Of, (/ ~ Н!! .гоГ;? . агаРlllа В. тел (294) 5-14-81. 5-14-82.7-23-79 
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ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку В. о. 

у правління освіти Броварської міської ради просить включити до 
порядку денного чергової сесії Броварської міської ради (додатково) 

питання: 

1. "Про розробку заявки на участь у Всеукраїнському конкурсі проектів 
і програм розвитку місцевого самоврядування у 2007 році" 

Начальник управління освіти 

ТЄIVIЮIt дм. 
7-23-81 

В.І. Онищенко 
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