БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І{иІвської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про затверджеННJI з
.
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.

аСТУПНИКа МІСЬКОГО Голови та

внесення ЗМІН дО СЮІаду виконавЧОГО комітету

Броварської міської ради V СЮІикання

І

Керуючись п.З Ч.1 ст.26, Ч.2 ст. Sl Закону Украіни "Про місцеве

с~оврядування в Україні" та. ст. 10 Закону Украіни "Про службу в ОРГанах
МІсцевого самоврядування", МІСЬка рада

ВlIріllllurа:

1.

Затвердити Андрєєва ВаСlUlЯ Олеl(сандровr.ча на посаді заступника

.

МІСЬКОГО голови.

2.

Внести зміни до СЮlаду виконавЧОГО комітету Броварської міської ради

V

2.1.

СКJ1ИIWlНJl:
Вивести зі СЮlаду виконавчого комітету Броварської міської ради V
СЮIИКaННJI ВО311Яка Сергія МllХаlілОВlIча у зв' JlЗку із поданою
заявою;

2.2.

Ввести до сЮlаду виконавЧОГО комітету Броварської міської ради V
сЮIИКaННJI Андрєєва ВаСlUlЯ Олеl(сандРО(JlIча - заC1J'IIНИka міського
ПОЮlасти

від
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голову

В.О.Антоненко

Міський голова

М. Бровари

на міського
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ПОДАННЯ:

Міський голова

/

~ Антоненко вд

ПОГОДЖЕНО:
Секретар ради

+-~f&------ СапО)l(КО І.В.

Начальник юридичного

. .

ВЩДШУ

Начальник загального відділу

о ОО 62-0·

~~_гнатюкн.І.

ДОВІДКА ОБ'€КТИВКА
Андрєєв Василь Олекс

1962 року в місті Дніпродзе
андро~ич народився 24 квітня
Батько - Андрєєв Олекс~:ИН~К днlпропетровсыоїї області.
Мати - Андреєва Оле др асильович, 1918 р.н. - помер.
працювала вчителькою KcaH~pa Василівна, 1931 р.н. .
' пеНСІ0нерка, мешкає
. .

Днlпродзер>кинсы..

в

МІСТІ

В 1979 році закінчив ДНіпродзержинсЬІ<у середню школу та
~ступив на перший курс Дніпродзержинського ін

ІНСТИТУТУ, який закінчив у 1984 році за фахом і
..

В

1985··
.. РОЦІ р.азом ІЗ

КИІВСЬКОІ
облаСТІ,
б.

де

.

дустр1ального

нженер-металург.

дружиною переїхав у місто Бровари

працював

в

виро ничо-ге~ЛОГIЧНОГО об'єднання. У

юридичну ОСВІТУ.

УПТОК

1988

к·ІРОВСЬКОГО

році отримав ви

ЩУ

з 1988. р. по 1997 р. проходив службу в органах внутрішніх ..
C?p~B на РІЗНИХ посадах. у січні 1997 року З посади начальника
ВІДДІЛУ податкової міліції був призначений на посаду голови
Броварської державної податкової адміністрації.
Має персональне звання «Радник податкової служби
першого рангу».

В 2001
році заочно закінчив Харківський інститут
управління, отримав вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та
здобув кваліфікацію економіста-фінансиста.
З червня 1998 року по січень 2002 року працював у
Державній податковій службі на посадах заступника начальника

податкової міліції Броварської ДІП, начальника міжрайонного
відділу
податкової міліції Києво-Святошинського ДІП,
начальника обласного управління по скороченшо податкової

заборгованості до бюджету ДПА в Київській області.
З січня 2002 року по березень 2003 року - працював
начальником Броварського відділення Печерської філії
Приватбанку.

В

директором Приватного
підприємства «ШОР».
.
Одружений, має двох дітей: доньку - 21 РІК та сина - 14

років.

теперішній

Дружина

час

працює

_ Андреєва Ла~иса

спеціаліст з продажу нерухОМОСТІ.

ми·

КИТІВНа,

1964 р.н. -

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ЮПВ
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Брова

•
PII, вуn. Гагарша, 15, тел. 5-34-39

Депутатам Броварської міської ради
Міський голова
Антоненко В. о.

Подання
Відповідно до ч.

2

ст.

51

Закону Украіни" Про місцеве

самоврядування в Україні
Броварської міської ради

" прошу включити до порядку денного 22 сесії
V скликання, яка відбудеться 14 червня 2007 року,

питання" Про затвердження заступника міського голови та внесення змін до
складу виконавчого комітету Броварської міської ради V скликання".
з повагою,
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МІСЬКИИ голова
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