
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про BHeCeННJI змін в додаток 1 до рішеННJI 

" Броварської міської ради від 24.04.07 Н!! 349-21-05 
Про yrвopeННJI конкурсної комісії Броварської міської 
ради з прове~еННJI конкурсів щодо надання земельних 

ДUDIНox в оренду в м. Бровари" 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток 1 до рimеИWI Броварської міської ради від 
24.04.07 Н!! 349-21-05 "Про утвореВШІ конкурсної комісії Броварської 
міської ради з проведеШfJI конкурсів щодо н8ДaШfJI земельних ділянок в 

оренду в М. Бровари". 
1.1. Ввести до сЮlаду конкурсної комісії Андрєєва Василя 

Олександровича, затупника міського голови. 
2. Контроль за ВИlCонанням цього рішення ПОЮІасти на постійну комісію з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

архітектури, будівництва та інвестицій . 

Секретар ради 
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М. Бровари 

від ~I;' </#Мі 2007 року 
Н!! O~-r.I--'I-РF" 

І.В. Сanожко 
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ПОДАШІЯ: 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будіВlUЩтва та інвестицій 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча обов' JlЗКИ начaJIЬНИJ<a 

юридичного відділу - головний . . 
спеЦ1amст _~......:'=-----,t,..::...' __ Баба-Мірзоєва А.В. 

Начальник загального відділу ~ ____ Гна1ЮК Н.І. 

0007~2 



ПодаlilfЛ 

Міському голові 
Антоненку В. О. 

Прошу включити в порядок денний сесії Броварської міської ради, 
яка відбудеться 26 липня 2007 року, питання "Про внесення змін до 
додатку Н2 1 рішення Броварської міської ради за Н!! 349-21-05 від 24 
травня 2007 року " Про утворення конкурсної комісії Броварської міської 
ради з проведення конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в 

м. Бровари ". . 

з повагою, 

депутат Броварської міської ради, 
голова комісії з питань розвитку 

та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій С.В.Піддубняк 

І 
&PoвapC"КIII~ 

ВхІдний 1l1!.м 'JIJ 
.I!L" W w. ,. 



еиа, 11 Щ .lт-? tlб. o{.o~. 

~;~J, А/ 
• t ! 

: .. .. 

9f#z...w~ jLLq ~1' 
(1,4 ~~~ fи.-fl~ ~,ю 

f) J . {);.;;! ~:-r 


	0228
	0229
	0230
	0231

