
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київська! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про nPИСВОЄННJI звання 
"Почесний громадянин міста Бровари" 

Керуючись ст. 25 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні, відповідно до п. 1 "ПоложеННJI про звання Почесний громaдJDIИН 
міста Бровари", розгJIJIНYВШИ подання виконавчого комітету Броварської 
&Ііськоі ради від 28.08.07 ,Ng 422 щодо присвоєння звання "Почесний 
громадянин міста Бровари", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

За особисті заслуги перед містом Бровари у сфері трудової, 
господарської, культурної дiJJльності та активну участь ~ громадському 
житri присвоїти звання "Почесний гром8ДJIНИII МІста Бровари" 
громадинину: 

Буша михайлу 
Федоровичу 

Жо Спекутпrry 

Секретар ради 

_ депутату Броварської міської ~ади багатьох 
скликань, Почесному депутату МІста Бровари; 

громaдJIНИВY Фрaвцji, президеmy асоціаціі 
"Друзі Броварів" micta-побраТlDlа Фовтане Су 
Буа. 

І.Б Сапожко 

м.Бровари 
від "rJO "009 2007 року 
N! ~-M-tfj-

ЗАТ ,spo.,= .. 1pyr/Ip#fII-2ClJ5p. з.. '1I155o.8X1D 



ПОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 

відділу 

Начальник загального відділу 

_-I-~.;q. ____ Сапожко І.В 

" 
с. 7 
С 56 Лавер І.Г. 

--';-~ 
'-""'"'--::;/ r _ -' -'-" ----==-=F fHa'l1OK Н.І. ------- -

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту,депутатської~ 

ДЇJJJJьHOCТЇ засобів масової інформації 
та контролю за виконанням рішень 
міської ради 

000836 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвСЬКОї ОБЛАС'Л 

ВИКОНАВчий КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від Jg. O~. ~Ott- Н! '1.1.~ 
м. Бровари 

Про розгляд пропозицій щодо 

присвоєння звання "Почесний 
rpомадянин міста Бровари" 

Розглянувши клопотання директора Центру духовної та соціально
психологічної реабілітації "Перемога" Петруха А.В., президента Асоціації 
допомоги людям "Надія" Момот Н.І. та голови "Товариства допомоги дітям
сиротам м. Бровари" Кирієнка П.М. на підставі Положення про звання 
,Дочесний громадянин міста Бровари" та керуючись ст. 40 Закону Украіни 
',Дро місцеве самоврядування в Украіні", виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Рекомендувати міській раді за особисті заслуги перед містом 
Бровари у сфері трудової, господарської, культурної діяльності у 
громадському житті присвоїти звання "Почесний ГРОМaдJlНИН міста 
Бровари": . 

1.1. Жо Спекулянту - громВДJПUIИY Франції, президенту асоціації 
"Друзі Броварів" міста-побратима Фонтане Су Буа. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконкому Дворського В.П. 

Міський голова 
В.О.Антоненко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
07400,1\1. БроваРII, вул. Гагарі.,в, 15, тел. 5-34-39 

• IIl"~ 
- /1J).1 

I!·/',..,v Міському голові 
AкroHeHКY в.о. 

Просимо Вас розглянути питання щодо присвоєння звання 
" Почесний громадянин міста Бровари" БУН10 МUXQIЇЛУ ФедОРОВllЧУ. 

Бунь М.Ф. - поважна і шанована тодина. 30 років свого житrя 
він віддав Броварам. МеIJIIWЩЇ міста тричі довірJIJIИ йому представляти 
інтереси громади в міській раді. Саме 1УГ у 2006 році за рішенням міськради 
став " Почесним депугатом ". За участь у боротьбі відродження української 
державно сп, з юнацьких років Михайло Федорович зазнав сталінських 
репресій. Проте перебування на гулагівській каторзі не зламало його 
устремління боротися за незалежність Украіни. Він один із засновників 
Народного Руху Украіни. Довгий час очотовав броварську міську 
організацію Руху, один із організаторів політичних акцій руху на захист 
демократії і прав ГPOMaдJlН У незалежній Украіні. Член Всеукраїнського 
товариства політв"язвів і репресованих, член" Меморіалу". Бувь М.Ф. один 
із політичних діячів Броварщиви, xro піднімав прапор незалежної Украіни 
над адмінбудинком У серпні 1991 році. Михайло Федорович Бунь - велихий 
патріот нашого міста. 

З повагою та вдичність, 

секретар ради 

Вик. СдобllЯКOва К.Б. 
5-34-39 

І.В.Сanожко 


	0198
	0199
	0200
	0201

