
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін та доповнень до додатків 1, 2 рішення 

Броварської міської ради від 21.09.06 N!! 116-08-0~ 
"П J І 

ро затвердження виборчих округів та закріплення 

за ними депутатів" 

І ~ 

Керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст. ст. 10, 11 Закону України "Про статус депутатів місцевих 
рад", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до додатків 1,2 рішення Броварської 
міської ради від 21.09.07 Н!! 116-08-05 "Про затвердження виборчих 
округів та закріплення за ними депутатів". 
2. Доповнити: 

округ Н!! 4 будинком Н!! 74 по вул. Короленка; 
округ Н!! 16 будинком Н!! 7 по вул .. Грушевського; 
округ Н!! 25 будинком Н9 21 ПО вул. Грушевського; 
округ Н!! 32 будинком Н9 І-в по вул. Постишева; 
округ Н!! 39 будинком Н!! 8-б ПО вул. Олімпійській; 
округ Н!! 41 будинком Н9 14/1 по бульв. Незалежності та буд N!! 46 

по вул. Декабристів. 
3. Контроль за виконанням даного рішення ПОІ<Ласти на постійну комісію 
з питань Регламенту, депутатської о~ •• Діяльності засобів масової 
інформації та контролю за викон~.р'ішеОЩа~мі~ької ради. 
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Виконуючий обов язки M1CЬKOГ'~ ~.. , І ~ 
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І.В. Сапожко 

м. БРО!l~И 
від «.z5»-rР.ОО8 року 
Н!! ~- -I)~ 
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ПОДАННЯ: 

ВИІ(ОНУlOчий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

ПОГОД>КЕНО: 

НачалЬНИКIОРИДИЧНОГО 

відділу 

_~--=~+---_ СаПОЖI\О І.В. 

І C"":J 

с:-~l Лавер І.Г. 

Начальник загального відділу ~-~-~~ ГнатюкНl. 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту,депутатськоїетики, 

діяльності засобів масової інформації 
та контролю за виконанням рішень 
міської ради 
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~ опалькоВJ. 
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