
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвеРД>lсення заступника міського голови та 
внесення змін ДО складу виконавчого комітету І 

Броварської міської ради V скликання 

Керуючись п.3 ч.1 ст.26, ч.2 ст. 51 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та ст. 10 Закону України "Про слу>кбу в органах 
місцевого самоврядування", міська рада 

(JlIpill.llUla: 

1. Затвердити ВlIноzрадову ЛаРIlСУ МlIколаі"вНУ на посаді заступника . 
М1СЬКОГО голови. 

2. Внести зміни ДО складу виконавчого комітету Броварської міської ради 
V скликання: 

2.1. Вивести зі складу виконавчого комітету Броварської міської ради V 
скликання ШЄСlІlОПал ЛlодмlUlУ ПЄl1lpівну у зв'язку зі смертю; 

2.2. Ввести ДО складу виконавчого комітету Броварської міської ради V 
скликання ВlIноzрадову ЛаРIlСУ МlIколаі"вНУ - заступника міського 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м. Бровари 
від J{) . -11. 2008року 
N2 qll1- '19- оо? 

І.В. СапО>IСКО 

. . 

. - " 



ПОДАННЯ: 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного . . 
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РЕЗЮМЕ 

ВІІноградова ЛаРllса МІІl(олаіВllа, 
08.02.1968 Р.Н., українка, одружена. 

бул.Незалежності, 2-а,кв.l О 1 
м.Бровари 

07400 

м. т.8(097)28 1-65-26 
д.т.8(04494)S-SЗ-З 1 

1985-1989 р.р. навчання на відділенні української філології 
філологічного факультету Київського державного педагогічного інституту 
ім.О.М.Горького. Отримала спеціальність учителя української мови та 
літератури. 

1989-1990 р.р. - працювала на посаді учителя української мови та 

літератури спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови 
N!!22 м.Миколаєва. 

1990-1991 р.р. - навчання на спец факультеті практичної психології 
Харківського державного університету ім.О.М.Горького (друга вища освіта). 
Отримала диплом практичного психолога у системі освіти. 
З 29.08.1991 по 19.10.2005 р.р. - методист з питань практичної психології 

та соціальної роботи науково-методичного центру управління освіти 

Броварської міської ради. 
З 01.12.1993 по 20.11.2000 р.р. виконувала обов' язки секретаря опікунської 

ради виконкому Броварської міської ради. 
З 01.01.1992 по 30.06.1994 р.р. займалася викладацькою діяльністю -

викладала педагогіку та психологію на І та n курсах Броварського вищого 
училища фізичної культури. 

З 19.10.2005 роК1 працюю на посаді начальника служби у справах дітей 
Броварської міської ради. 
Практичний досвід роботи з ІЖ; українська та російська мови - вільне 

володіння. 



І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

07400,1\1. БроваРII, вул. Гагаріна, 15, тел. 5-34-39 

. 
ВІД 

Депутатам Броварської міської ради 

Виконуючий обов»язки міського 

голови - секретар ради 

Саnожко І.В. 

Подання 

Відповідно до п. 5 ч. З ст. 42 Закону України« Про місцеве 
самоврядування в Україні» та ст. 10 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» вношу на розгляд депутатського корпусу міста 
кандидатуру Виноградової Лариси Миколаївни - начальника служби у 
справах дітей Броварської міської ради на заміщення вакантної посади 
заступника міського голови. Прошу затвердити Виноrpадову Ларису 
Миколаївну на даній посаді та внести зміни до сЮlаду виконавчого комітету 
Броварської міської ради. 

з повагою, 

виконуючий обов»язки міського 
голови - секретар ради І.В.Сапожко 

м.Бровари 

Київська ОблаSТ~f 

ВИКОНКОМ _J<6·{ради 
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