БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвсько! ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г!О вне~ення змін до додатку до рішення Броварської міської
ради ВІД 26.~~.09 N!! І 0~5-56-05 «Про затвердження стрОКІв

проведення ЗВІТІВ депутаТІВ міської ради перед виборцями»

у зв'язку зі зверненнями громадян про зміну строків проведення звітів
депутатів міської ради перед виборцями, керуlOЧИСЬ ст. 86 Регламенту
Броварської міської ради V скликання, П.l ст. 16 Закону України "Про
статус депутатів місцевих рад" та ст. 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатку до рішення Броварської міської ради від
26.02.09 Н!! 1065-56-05 «Про затвердження строків проведення звітів
депутатів міської ради перед виборцями»:

1.1. слова «15.04.09 серед&» замінити словами «13.04.09 понедinою>;
1.2. слова «16.04.09 четвер» замінити словами «14.04.09 вівторою>;
1.3. слова «17.04.09 п'ятниця» замінити словами «15.04.09 серед&».
2. Контроль за виконанням цього рішення по~асти на. постійн! KOMicilO ~
питань Регламенту, депутатської етики
інформації та контролю за виконанням

Р

Д~ЬHO~TI засоБІВ
СЬКОl ради.
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І.В. Сапожко

ПОДАННЯ:

ВИКОНУІОЧИЙ обов'язки міського
гоnови

- секретар ради

_ _- - - - - - Сапожко І.В.
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дРПУТАТБ~~ВАРСЬКОіNПСЬКОіРАДИ
киrвськоі ОБЛАСТІ

Балашова Наталія Олегівна
07400 м. Бровари, вул. rarapiHa,lS
Вих. N!

від 27.0З.2009р.
в.о. міського голови
М. Бровари

Сапожко І.В.

Деnyтатськезвервевви.
Шановний Ігор Васильович!

1. Звертаюсь до Вас з проблемою складного переходу вулиці Київської в
районі зупинки АВТОІШ<ОЛА. на Т-образному перехреcri вул.І<иівської з
вул. Матросова проxaIIНJI встановити світлофор, бо в зв"JlЗІСу З розmиpеllНJlМ
вул. Київської ще складніше стало переходити вулицю.
В Старому цетрі два світлофори поряд- на перехреcri вул. Київської

і І. Гонти та навпроти бувшого універмагу. Прошу розгJIJIIIYТИ пропозицію
переносу одного світлофору на АВТОШКОJIY.
2. В зв"JJЗІСу З неМОЖJIИВіспо встановлеllllJl зупинки по вимозі ДJIJI маршруту

N210 ва Пекарні в напрJJМICY до ГЕологорозвІДКИ пропозицїJI змінити
uапрJIМок маршруту через зупинку АВТОІІІКОЛА, далі по вул. Ломоносова,

або Матросова дО ГЕОЛОГОРОЗВІДКИ, а звортній напрJIМок зaJIИIПИТИ без
змів.

Наперед вдична.

Зповaroю,
депутат Броварської МІР

k"н.о. Бапашова

