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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КиївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про BHeCeHНJI змін до рішеННJI Броварської міської ради Ї 
від 04.12.03 р. Н!! 355-17-24 

«Про заснування газети Броварської міської ради» 

РозглянувIlIИ по~ання в. о. головного редактора газети «Броварська 
панорама» Р.В.ПІДВИСОЦЬКОГО щодо необхідності внесення змін до Статуту 
комунальної організації Броварської міської ради редакції газети <<Броварська 
панорама», затвердженого рішенням Броварської міської ради, керуючись 
законами Украіни «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Украіні», «Про інформацію», п. 8 ст.26 закову <<Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до рішення від 04.12.03р. Не 355-17-24 «Про 
заснування газети Броварської міської ради», та «Про внесення змін до 
рішення Броварської міської ради XXIV скликання» від 09.09.04р. Н!! 506-24-
24 міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити Статутний фонд комунальної організації ~pOBapCЬKOЇ 
міської ради - редакція газети <<Броварська панор~а» в СУМІ 90. ТИС грн. 

2. Доповнити п. 16 Статуту речеИИJIМ наступного ЗМІсту: «Статутний фонд 
редакції газети <<Броварська панорама» cтaнo~~ь 90 ~c. ~ивень». .. 

3. Затвердити зміни до Статуту комунальНОI органІзацІІ БроваРСЬКОI 
. .. ади _ редакцl0ї газети <<Броварська панорама», що додаються. 

МІСЬКОІ р . .. 
4 К нанням цього рішеНИJI покласти на секретаря МІСЬКОІ . ОН'Іроль за вико 

ради І.В.Сапожка "~90 е. ті 1;1/ ~ 
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І.В. Сапожко 
Секретар ради 



ПОДАННЯ: 
в.о.головного редактора 

газети "Броварська панорама" 

ПОГОДЖЕНО: 

- в. о. керуючого справами виконкому

заступник міського голови 

-начальник фінансового управління 

-начальник юридичного відділу 

-в.о.начальника загального відділу, 
головний спеціаліст 
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1------І- Л.М.Шило 
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ЗМІНИ 

(сЗАТВЕРДЖЕНО» 
Додаток 

До ріШСllllR 
Броварської І"іської paдll 
Від ,J;-. 1.t. 2007р. 
N! 511/- 6-1- ()5 

ЩО Є IICBiд'tl\IIIOIO чаСТllІІОIО Cta-ryry 
коl\IуIIDлы�оїї оргаllізації Броварської ".іської paдll 

рсдакції гаЗСТl1 «Броварська oallopal\.a» 

Ідентифікаційний код 32932595, зареєстрованого 10.09.04р. Броварською міською радою. 

27 гpyДНJI 2007 року. м. Бровари 

0.16 доповнити реченНJIМ: ссСтатугний фонд редакції газети «Броварська панорамш) 
становить 90 тис грю). 

Секретар ради І.В.Сапожко 
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