
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСn 

РІШЕННЯ 

Г Про утворення лічильної комісії з питань тає- І 
много голосування про дострокове припинен-

ня повноважень міського голови м. Броварів 
Антоненко В.О. та затвердження зразка бюле
теня для таємного голосування. 

Відповідно до статей 34, 39, 51 Регламенту Броварської міської ради V 
скликання, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 11.05.06 
р. N!! 05-03-05 та у зв'язку з внесенням до порядку денного сесії Броварсь
кої міської ради питання «Про дострокове припинення повноважень місь
кого голови», враховуючи рекомендації постійних комісій з питань розви
тку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівниц
тва та інвестицій та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Обрати склад лічильної комісії з питань таємного голосування про до
строкове припинення повноважень міського голови м. Броварів Анто
ненко В.О. в наступному складі: 

• Балашова Наталя Олегівна. 

• Листопад Валерій Васильович; 

• Михайлов Олександр Михайлович; 

• Опалько Володимир Григорович; 

• Хоменко Ірина Василівна. 
2. Затвердити зразок бюлетеmo для таємного голосування з цього питання 

(Додаток 1). 

Секретар міської ради 

від 24.07.2008 р. 

Н!! 784-39-05 

QJJJj~5\U1~gjї ради забезпечити виготовлення 
Т1Тn<~). 

І.В.Сапожко 

~." '.'.' . . . . 
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Депутат міської ради, 
голова комісії з питань розвитку та благоус1рОЮ 

територій, зем~вих в~~осии, архітектури, Д}~'l 
будівництва та швестицш. ~~ 

Депутат міськоі ради, 
голова комісіі з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів і цін 

ПОГОДЖЕНО: 

С.В.ПіДЦУбlJst 

А.В.БУJIra 

Виконуюча обов'язки начальника 1--1//' 
ЮРИДІІЧИого відділу - ГOJIовний спеціаліст ~ А.В. Баба-МіJl3OQl 
Начальник загального відділу 

Н.!. Гваno! 



Зразок 

Додаток 1 

до рішення Броварської 

міської ради 

від 24.07.08 р. 

Не 784-39-05 

бюлетеня для таємного голосування 3 пuтання достроково
го припинення повноважень міського головu. 

Броварська міська рада 

V скликання 

Бюлетень 

для таємного голосування 

Достроково припинити повноваження 
міського голови міста Бровари 

Антоненка Віктора Олександровича 

з ДmI прИЙЮІТІ'Я рішення про це 

Голова лічильної комісії _-----( 

Секретар ради 

За О 

Проти 

УтримавСЯ 

І.В.Сапожко 

о 

о 

) 



Протокол Ng ~ 

м.Бровари 

лічильної коміс" Броварсько; міської ради 
24 J1ИПRJ12008 року 

Присутні: 
Члени комісії: 

1. Балашова HaTa.JUI Олегівна. 

2. Листопад Валерій Васильович; 

з. Михайлов Олександр Михайлович; 

4. Опалько Володимир Григорович; 

5. Хоменко Ірина Василівна; 

Всього з 5 членів комісіі присyrні 5. ЗасідaJllU[ є правомочним. 

Порядок денний: 

Обрання голови, заступника та секретаРJl лічильної комісії. 

Слухали: 

Члена комісії п. Хоменко І.В., па запропонувала обрати головою комісії п. МихаА
ловаО.М. 

Постановили: 
Обрати головою комісії п. Михайлова О.М. 

Голосували: 
«зl1) - S; 

«проти» - о; 

«утримавСJl» - о. 

Рішення прийнято. Слухали: 
Голову комісіі п. Михайлова О.М., JIICИЙ запропонував обрати заступником голови 

комісії п. Листопада В.В. 

Постановили: 
Обрати заступником голови комісії п. Листопада В.В. 

Голосували: 
«зl1) - 5; 

«проти» - О; 

«утримавCJI» - о. 

Рішення прИЙНJ1То. 



спухали: . ... м .. ОМ.. б .... 
голову КОМІСІІ п. ихаилова . ., JIКИИ запропонував о рати секретарем КОМІСІІ п. 

БaJ1IDlОВУ н.о. 

постаНОВИЛИ: 
Обрати секретарем комісії п. Балашову Н.О. 

голосувалИ: 
(<За» - 5; 

«проти» - о; 

«утримався» - о. 

РimеlШJl прИЙНJIТо. 

Голова лічильної комісії 

Секретар 
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Список депутатів 
&роварської міської ради V скликання 

П.І.П. депутата 

Анатолійович 
.. ~,r .. r.,... Наталія 
Багнюк Валентин Віталійович 
Балашова Наталія Олегівна 
Бепік 
Біленко 

Бобко Анатолій Миколайович 
_ .. , .. _."", Анатолій Васильович 

Анатолій Васильович 
Віканов Євген 

Василь Миколайович 
,. .. 1 ..... -. Авксентій Васильович 
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Протокол НІ! р-
• 

ЛІЧильної І(ОМ· •.. в 
lСll іроварсы(її місы(ірllдuu 

м.Бровари 

Присутні: 
24 nипня 2008 року 

Члени комісіі: 

1. Балашова Наталя ОлегівнІ. 

2. ЛИстопад Валерій Васильович . • 
3. Михайлов Олександр Михайлович; 

4. Опалько Володимир Григорович; 

S. Хоменко Ірина Василівна; 

Всього з S членів комісії присyrні S. Засідвиня є правомочним. 

Порвдок денний: 

ВстановленНJI результатів таємного голосуввиня з ПИТ8ВНJI дострокового 
припиневвя повноважень міського голови міста Бровари Антоненка Віктора 
Олександровича. 

СJIYX8JJИ: 

. Голову комісії п. Михайлова О.М.. JПCИЙ доповів про результати таємного 
голосування з ПИТ8ННJI дострокового припинення повноважень міського голови міста 

Бровари Антоненка Віктора Олександровича. 

В бюлетень ДJIJI таємного голосувВВВJI. зразок _ого затверджений рimеИНJIМ 
Броварської міської ради від 24.07.08 р. Н!! • було ВICJПOчено одне питания: 
«Достроково припинити повноважеННJI міського голови міста Бровари Антоненка Віктора 
Олександровича з ДНJI приiiвJrrrJl рішеННJI про це». 

Всього було виготовлено бюлетенів ДJIJI голосувВВНJI -~ ~JJ4< ) 
штук. 

Включено в список для голосувВННJI - It~ (V;~ (ііА) депутатів міської 
~y 

Видано бюneтeвiв-ДL ~tCS,~ ч 
Погашено бюлетенів. не зад1JlНИX в ГОЛОСУВВВН1- (~) штук. 

П ocyв8ННJI перевірено цілісність пломби на УРНІ ДJIJI таємного еред початком гол 

ради. 

roлосувaвRJI. ІІломба не пошкоджена. 

пrryк. 

Результати підраvvvJtV бюлетенів: 
UA>J"'-J знахО""'''ОСJl бюлетенів - 3, "'f~J:'#ic 

В урні ДJIJI голосувввНJI всього ,.,..-. 

Визнано недійсними БІолетенів - І? ( ~ 
Подано голосів: 

6t',V «ЗВ» - ~ tf ( "1'11/t1Jl 
«проти» - (!:) (иV~ ); 

) штук. 



«утримався)) - ег t Иftt' ). 
постановипп: 

Затвердити результати таємного голосувlUПlJl щодо дострокового припииеllИJl 
повноважень міського голови міста Бровари Антонепа Віктора Олексавдровича з ДИJI 
прИЙЮ1Т1'JI рішеRRJI про це. 

Голосували: 

«За» -

«проти» - о 

<<утримавСJШ - О 

РішеНВJI прийнято. 

Окремі думки членів лічильної комісії --_..L!:.$.....!::!::~=-n,L----

Голова лічильної комісії 

Секретар 

Заступник roлови комісії 

Члени комісії: 

I..~ і.в. 
z" ~к,o $ І'. 
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