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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИЇВС 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження ІІОВОГО складу 
aдMilliCТPBТlIBHOi комісіі 

Відповідно до СТ.215 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань законності 
та правопорядку, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити новий склад адміністративної комісії: 

Голубовський Григорій Павлович 

Морозова Валекrина Олексіївна 

Коваль Аліна Євгеніївна 

Члени комісії : 
Біленко Biкrop Вікrорович 

Бєлінський Ігор Альбертович 

Філіпченко Олег Григорович 

Гранат Авксентій ВасильОВИЧ 

r удзь Віталій Вікrорович 

- заступник міського голови, 
голова комісії 

- начальник управління житлово
комунального господарства, 

заetyПНИК голови комісії 

- головний спеціаліст юридичного 
відділу, відповідальний секретар 
комісії 

- депyrат Броварської міської ради 

- заetyПНИК начальника управління 
містобудування та архітектури -
начальник інспекції 
Держархбудкоиrpото 

- начальник шraбу 
Броварського МВ ГУ МВС 
Украіни в Київській області 
(за згодою) 

- депутат Броварської міської ради 

- старший інженер ДПН 
Броварського управління ГУ 

МНС України в Київській області 
(за згодою) .' r:· оо. " . о 
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степаlПOК Алла Вікrорівиа 

Лавер Ірина Григорівна 

Михайлов Олександр Михайлович 

Набок Віталій Миколайович 

Василевська Олена Леонідівна 

Поліщук Тетяна Григорівиа 

- начальник відділу правового 
забезпеченНSI об'єднаної державної 
податкової інспекції (за згодою) 

- начальник юридичного відділу 
виконкому 

- деnyrат Броварської міської ради 

- провідний спеціаліст 
Броварського міського відділу 
земельних ресурсів (за згодою) 

- начальник спецвідділу контролю 
за станом блаГОУСТРОIО та 
зовнішнім дизайном міста 

- начальник відділу торгівлі 
та побугового обслуговування 
населення управління економіки 

2. РЇШеННJI Броварської міської ради ~iд 20:0.?~,06p. N!!6З-О6-05 "Про 
затверджеННJI нового складу адміністраТИВНО1 КОМІС11 визнати таким, що 

вtpатило чинність. 

Секретар міської ради .В. Сапожко 



Подання: 

Начальник юридичного відділу 

Погоджено: 

ЗаctyIIник міського голови 

ВИКОнуІоча обов'язки начальника 

загального відділу-

головний спеціаліст 

Голова постійноі комісіі 

з питань законності та правопорядку 

J 

C-d' ~ І.Г.Лавер 

-I-:;:.~ .п.г олубовський 

r 

Л.М.Шило 

О.М.МихаАлов 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОО 
КИївСЬКоl ОБЛАСп 

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 

ЮРИдичнИй ВІДДІл 
07400, м. Бровари, вул. Гаrapіиl, IS 304 

,К. ,310, тел. (294) 5-31-07, 4-61-67. 

Секретарю міськоУ раДl1 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

в зв'язку з необхідністю зміни персонального складу 

адміністративної комісії, прошу включити до порядку денного чергової 

сесії Броварської міської ради, яка відбудеться 2501002007року проект 
. . . ... ... " 

Р1Шенн.я "Про затвердження нового складу адМШlстраТИВНОlКОМlСll о 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу - p/f т м ч о d- f •• еП1Га 
головний спеціаліст tYJ11 

Коваль 
46167 
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