
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА YrTZY", і 
АК!ШСЬКО ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про акредитацію засобу масової інформації 
при Броварській міській раді 

Розглянувши заяви головного редактора газети "Вісті.Інформація.
Реклама" від 03.10.08 Н!! 13 та 03.10.08 Н!! 14, відповідно до ст. 25 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. З Закону Украіни "Про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Украіні засобами масової інформації" та п. 2.4 Положення 
про порядок акредитації засобів масової інформації при Броварській міській 
раді V скликання, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
20.08.06 Н!! 40-06-05, враховуючи рекомендації комісії з питань регламенту, 
депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за 
виконанням рішень міської ради, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Акредитувати журналіста газети "Вісті.Інформація.Реклама": 
- Євтушенко Аллу. 

2. Припинити акредитацію журналіста газети ''Вісті.Інформація.

Реклама": 

- Гришина Мирослава. 
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ПОДАННя: 

ВИКонуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 
відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу-

головний спеціаліст 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту,депутатськоїетики, 
діяльності засобів масової інформації . 
та контролю за виконанням рппень 

міської ради 
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Редакція реГіональ~ого невика «Вісті.lнформацlя.Реклама» просить 
Вас акред~~вати.. праЦІВНИК га ти Аллу Григорівну Євтушенко на сесІях 
БроваРСЬКОI MICbKOI ради, планових нарадах та засіданнях комісій. 

Копія паспорта та копія реєстрацfі друкованого засобу масової інформацП 
додаються. 

Інформація про видання: 
Громадсько-політичне інформаційне видання, газету 

"Вісті.Інформація.Реклама" засновано 8 лютого 2000 року. 
СвіДОЦТВО про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформацП, 

видане Державним комітетом інформаційної політики України, серІя КВ N9400З, 
від 08.02.2000 р. 

Мова видання - українська, російська. 
Обсяг - 56 стор., ф-т АЗ. 
Періодичність - 1 раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження - загальнодержавна. . 
Програмні цілі і тематична спрямованІсть: висвlтл~ння еКОНОМIЧ~ОГ~, 

громадсько-політичного та культурного жипя Києва, облаСТІ загалом та раИОНIВ 
Лівобережжя зокрема; рекламно-інфо~маційНі матерІали. 

Тираж газети - 10 ООО прИМіРНИКІВ. 

Головний 
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РедакціЯ регіонального щотижневика «Вlстl.ІнформаЦія.Реклама» просить 

Вас скасувати акредитацію на журналіста нашого видання Мирослава Гришина. 

~~r.eJJ:.~------ Р.В. Шуменко 
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