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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про ВllесеllНЯ зміll в додаток Хеl до рішення 
Броварської міської раДІ' від 15.04.04р. Xe441-21-241 

"Про утворення спостереЖllОЇ комісіі" 

В зв'я~ку із кадровими змінами, відповідно дО ст. 25 
Кримінально-виконавчого кодексу України, керуючись пунктом 2 
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування вУкраїні", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань законності та 
правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Внести зміни в додаток Н21 дО рішення Броварської міської 
ради від І5.04.04р. Н2441-21-24 "Про утворення спостережної 
комісіі", затвердити склад Спостережної комісії в новій редакції , 
згідно додатку. 

2.Визнати таким що втратило чинність рішення Броварської 
міської ради від 15.03.07 Н2267-18-05 "Про внесення змін в додаток 
Н2 І до рішення Броварської міської ради від 15.04.04р. Про .. . .. -.. 
утворення спостереЖНОl КОМІС11 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на 
заступника міського голови Виноградову Л. М. 

Виконуючий обов'язки 

міського голови -
секретар міської ради 

• • 

• Сапожко 



ПОДВІІІІН: 

ЗаступНИК міського голов~ ::. 
Голова спостережної КОМ1Сll 

ПогоджеllО: 

~ Л.М.Вииа~ 

, с) 

с / 
Начальник юридичноro відділу ___ . ....;C3'_~ І. г. Лавер 

Начальник загальноro відд· 

Голова постійноі комісії 

з питань законності та правопорядку 
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Додаток до 

рішення Броварської міської ради 

від ~.,-.~ t?J1J Н!! ,ftJ? -~ifo~-, 

Склад 
спостережної комісії 

Виноградова Лариса Миколаївна 

Онищенко Володимир Іванович 

Прилєпко Олександр Петрович 

. Члени комісії: 

Бардюк Тетяна Петрівна 

Драпей Лілія Борисівна 

Мардар Людмила Анатолівна 

Михайлов Олександр Михайлович 

Сімонов Михайло володимирович 

Пархоменко Олексій Олексійович 

. 
заступник МІСЬКОГО голови, 

голова комісії 

начальник управління 
Броварської міської 

заступник голови комісії 

освіти 
ради, 

спеціаліст І-ї категорії 
юридичного відділу, секретар 

комісії 

начальник відділу з 

працевлаштування Броварського 

міськрайонного базового центру 
зайнятості (за згодою) 

представник громадської 

організації Червоний хрест (за 

згодою) 

провідний спеціаліст центру 

соціальних служб для дітей та 
молоді. 

депутат Броварської міської 

ради 

представник громадської 

організації Молодіжна рада 
міста (за згодою) 

представник громадської 

організаціі "Комітет виборців 
України" (за згодою) 



Нечепа Олександр Іванович 

Полуденко Наталія Борисівна 

Скоробагатько Юрій Петрович 

Виконуючий обов'яз 

міського голови ..&.

секретар міськоі ради 

представник громадської 

організації Центр духовної та 
соціальної психологічної 
реабілітації "Перемога" (за 
згодою) 

лікар - нарколог Броварської 
центральної районної лікарні (за 
згодою) 

заступник начальника служби у 
справах дітей. 

І. В. Сапожко 



ПОДОІІІІЯ: 

Заступник міського голови -
Голова спостережної комісії 

ПогоджеllО: 

Начальник IОридичного відділу 

~ л. М. Виноградова 

с::> 

с: d І. г. Лавер 
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ПОДАННЯ 

ВІІКОНУІОЧОМУ обов'ЯЗКII 
міського ГОЛОВІІ -

секретарю міської раДl1 

Сапожку І. В. 

Прошу включити рішення "Про внесення змін в додаток N!! 1 до рішення 
Броварської міської ради від 15.04.04р. N!!441-21-24 "Про утворення 
спостережної комісії" на сесію Броварської міської ради, яка відбудеться 

25.12.08р. 

Заступник міського голови -
голова спостережної комісії 

ПРIUlЄnКО о. п 
53} 56 
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~ л. М. Виноградова 
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