
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про акредитацію засобів масової інформації 
при Броварській міській раді 

Розгл~нувши заяву головного редактора газети "Вісті.Інформація.
Р~клама" ВІД 03.08.07 Ни 207, відповідно до ст. 25 Закону Украіни "Про 
МІсцеве самоврядування в Україні", ст. 3 Закону України "Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Украіні засобами масової інформації" 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 Ни 40-06-05, враховуючи рекомендації K~Miciї з питань регламенту, 
депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за 
виконанням рішень міської ради, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Акредитувати журналіста газети "Вісті.Інформація.Реклама" 

Лисицю Юлію Володимирівну. 
2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1.1. рішення <<Про 

акредитацію засобів масової інформації при Броварській міській раді» від 3 1 
серпня 2006 року Ни 64-07-05. . .. .. 

3. Внести зміни до пункту 1 РІшення <<Про акредитацІЮ засоБІВ маСОВОІ 
інформації при Броварській міській раді» від. 26 квi~ .2007 Ни 312-20-05 
року, ВИКJПOЧИВШИ слова: «Запорожець Анаст~сІЮ Михаилшну». '" 

4. Контроль за виконанням даного .. РІшення. поклас;и на. ПОСТІ~ 
.. питань регламенту, депутаТСЬКОІ етики, ДІЯЛьноСТІ засоБІВ маСОВОІ 

КОМІСІЮ 3 • • •• 
інформації та контролю за викон а • ~~HЬ МlСЬКОI ради. 
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Секретар ради 
І.В. Сапожко 

м. Бровари 
від 23 ceplIНJl 2007 року .,-
Ни 1зз ... 26 -05 

'. : • е. ; .. 



Погоджено: 

Виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу - головний спеціаліст 

Начальник загального відділу 

, \" . 
\ \ \І , 

000705 . , 

~ А.В. Баба-Мірзоєва 

Н.І.Гнатюк 



J(МЇвcькa обл., М. БориспІль, вул. Котляревського 12 
тел.: (295) 6-62-23. Факс (295) 6-73-69. ' 
МПП ,.Артем" - засновник та видавець газети Вісті І Ф 
rдeнтифlкацlАниА код: 19416683. n. Н ормацlя.Рекпама" 

J/P26001420 в АППБ «Аваль», М. БориспІль, МФО 321789. 

вих. N9 e�O-J!
ср» 1'/Иd 2007 р. МІському головІ 

м. Бровари 
Антоненко в.о. 

Редакція регіонального щотижневика «Вlcri.Інформація.Реклама» просить Вас 
акредитувати журналіста газети Юлію Лисицю на сесІях Броварської міської ради, 
заdданнях мІськвиконкому Броварської міської ради, планових нарадах, колегІях та 
заdданнях комісій. 

Копія довідки про навчання, копІя посвідчення журналІста, копія паспорта та 
копІя реєстрації друкованого засобу масової Інформацfі додаються. 

Інформація про видання: 
Громадсько-політичне інформацІйне видання, газету "Віcri.Інформація.Реклама" 

засновано 8 лютого 2000 року. 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, 

видане Державним комітетом інформаційної полІтики України, серІя КВ N94003, від 
08.02.2000 р. 

Мова видання - українська, російська. 
Обсяг - 32 стор., ф-т АЗ. 
ПеріодичніСТЬ - 1 раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження - загальнодержавна. 
Програмні цілі і тематична спрямованІСТЬ: висвІтлення eKOHOMI~H~ГO, громадсько-

ПОЛітичного та культурного жипя Києва, області загалом та раИОНIВ ЛІвобережжя 
зокрема; рекламно-інформацІйні матеріали. .. 

Тираж газети коливається від 7500 до 8000 тис. ПРИМІРНИКІВ • . 

3 n08arolO, rоnовний peдaкro Р.В. Шуменко 
"Віcrі.lнформація.Plіm ~~~~~===: 
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