
БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердження доповнення до 
Програми розвитку рекреації дозвілля І 

м.Бровари на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 29.11.2007. Н! 530-29-05 

{С 

Розглянувши подання відділу культури від 04.01.2008. Н! 14, З MeтOIO 
створення рекреаційних зон на території парків та скверів міста для різних 
верств населення, керуючись пунктом 22 ста'П'Ї 26 Закону Україн .. "Про 
місцеве самоврядування в У країні", враховуючи рекомендації постійноі 

комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити доповнення до Програми розвитку рекреації дозвiлnя 
м.Бровари на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 29.11.2008. Н! 530-29-05, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Шестопал Л.П. 

Секретар ради 
І.В.Сanожко 



ПОДDІІІІЯ: начальник відділу культури ~~'79-- Н.А.Багмyr 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник фінансового управління 

Начальник зaranьного відділу 

Голова постійноі комісіі 
з гуманітарних питань 

000135 

.. 

rd,.г.ЛавеР 

C!!J,~tIf·м.зenенська 

~~oC;-. __ А.В.Кривонос 



Доповнення до 

Додаток до 
РlшенНJI Вlfконавчого 

комітету 
Броварської 
міської р'ади 
від "Ї f O~ Jot1Pp. 
Н!! 6,1- зg· О!Г 

Програми розвитку рекреації дозвілля м.Бровари на 2007-2012 роки, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 29.11.2007. Н!! 530-29-05 

1. Доповнити розділ 5 Програми розвитку рекреації дозвілля м.Бровари на 
2007-2012 роки реченНJlМ наступного змісту: 

- БудіВIІИЦТВО пам'ятника героям Чорнобиля 
Відділ культури 

2008 рік 

- Будівництво пам'ятного знаку жертвам Голодомору в Україні 1932-
1933 років 

Секретар ради 

Відділ культури 

2008 рік 

І.В.Сanожко 



ПО.18111IЯ: ІІачальник відділу культури 

ПОГОД)ІСЕНО: 

ЗnСТУПН1іК міського голови 

.... 
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.: .. . . . ..... . ::, .. 
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:""'-...1-__ Н.А.Багмуг 

Q/. ~.п.шестоnan 

.. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоJ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 

07400, м.БроваРIІ, вуn ГагарінІ, 15, т (294)5-10-61 

---..._-Від 04.01.2008. Н!! IS 
На H!:.-.-__ --~ -:І. fr MicbKOl\fY гопові 1 

г 

Про заlllвєрдJ/СЄ1l11Я доnовНЄ1l11Я до n 
розвитку рєкрєацЙ· дозвілля .А І. Брова 
"а 2007-2012 роки, заmвєрд:ЯСЄIlОЇ· 
Броварсько1О .АІіськОІО радОl0 
від 29.11.2007. NR 530-29-05 

VAIIIIIOlIelIl\Y В. О. 

of.~ol 

ПОДАННЯ 

Відділ культури Броварської міської ради просить РОЗГЛJIнynl на 
засіданні Броварської міської ради питання про затвердження доповнення 
до Програми розвитку рекреації дозвіJIJIJI м.Бровари на 2007-2012 POКlI, 
затвердженої БроваРСЬКОIО міською радою від 29.11.2007. Н!! 530-29-05. 

Начальник відділу культури 
Броварської міської ради 

м strьОЛкіНIl 
-10-61 

Н.АБВnlyr 
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