
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до додатку 2 рішення Броварсько~ 
міської ради від 26.04.2007 року Н!! 298-20-05 

"Про затвердження Положення про стипендії міської ради 
кращим студентам вищих навчальних закладів міста 

в новій редакції" 

У зв'язку з кадровими змінами, які відбулись у виконавчому комітеті 
Броварської міської ради та відповідно до рішення Броварської міської ради 
від 23.02.2006 Н!! 934-44-04 "Про затвердження міської Програми з питань 
роботи з обдарованою молоддю на 2006 - 2012 роки", керуючись статтею 2S 
Закону України "Про місцеве самоврядування вУкраїні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку 2 рішення Броварської міської ради 
від 26.04.2007 року Н!! 298-20-05 "Про затвердження Положення про 
стипендії міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста в 
новій редакції", затвердивши в новій редакції скпад комісіі по призначенню 
стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста, 

згідно з додатком. 
2. Пункт 4 рішення Броварської міської ради викласти в такій редакції: 

"Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Виноградову Л.М." 
з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. 

Виконуючий обов'язки міського гол 
секретар ради 

м.Бровари 

вїд"'<Є" ~I 2009р. 
Н!! -1065' -~ 

І.Б. Сапожко 



ПОДАННЯ: 
начальник відділу 
у справах сім'і та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного відділу 

начальник з~ного відділу 

голова постійноі комісіі з 
гуманітарних питань 
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("" C3Z' I.Г. Лавер 
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Додаток до рішення 
Броварської міської ради 
від &',;/6 "~-IJ 2009 р. 
Н!! /tJ~'J---- - of 

СКЛАД 

комісії по ПРllзначенню стипендій I\licbKOЇ" раДl1 
краЩlll\1 студентам ВltЩИХ навчаЛЬНllХ закладів I\licтa 

Виноградова Лариса Миколаївна 

Ковкрак Тетяна Михайлівна 

Теплюк Лариса Миколаївна 

- заС1УПНИК МІСЬКОГО голови, голова 

комісії 

- начальник відділу у справах сім'ї 
та молоді, заступник голови комісії 

- заcnyпник начальника відділу у 
справах сім'ї та молоді, секретар 
комісії 

ЧлеНl1 комісіі: 

Гардобій Наталія Доброmoбівна 

3anека Василь Григорович 

Кривонос Анатолій Володимирович 

Лавер Ірина Григорівна 

Михайлов Олександр Михайлович 

Нещадим Алла Григорівна 

Онищенко Володимир Іванович 

- заступник декана Броварського 
факультету менеджменту і бізнесу 

Київського університету культури і 
мистецтв (за ЗГОДОІО) 

директор Броварського 
професійного ліцею (за згодою) 

- депутат міської ради, голова 
комісії з гуманітарних питань (за 
згодою) 

- начальник ЮРИДИЧНОГО відділу 

- депyraт міської ради (за згодою) 

президент 

фінансово-правової 
згодою) 

Поліцейської 
академії (за 

- начальник управління освіти 



2 

Сазонова Лlодмила Іванівна 

Сніжко Наталія Анатоліївна 

Чигирин Олександр Григорович 

- президент ПВНЗ «Економіко
технологічний університет» (за 
згодою) 

директор Броварської філії 
Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини 
«Україна» (за згодою) 

- директор Броварського вищого 

училища фізичної культури (за 
згодою) 

Виконуючий обов'язки міського голови -
секретар ради І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 
начальник відділу 
у справах сім'ї та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

. 
заС1УПНИК МІСЬКОГО голови ~ Л.М.ВІ~ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 

07400 КІІЇВСЬка обnаcn.. м. Бровари. вуn. ГаmріИ8.18. тcn.lфакс: (294) 6-S7-86. с-mпil: vid-sіm312@maіl.П1 

від 10.ОЗ. 2009 Н! СЛ - (;,9,' - 9[; 
HaМ! ____ ~ 

Про перелік n 
сесіі Броварсь 

на засідання 
міської ради 

ВlfКОНУЮЧОМУ обов'язки міського 
голови - ceKpeTaplO 1'IiCbKOi раДІ. 
Сапожку І.В. 

.Прошу Вас включити до переліку питань на засідаННJI сесії 
Броварської міської ради, Jlке відбудетЬСJl 26.03.2009 року питанНJI відділу, 
а саме: 

1. Про BHeCeННJI змін в додаток 2 до рішенНJI Броварської міської ради 
від 26.04.2007 року Ne 298-20-05 "Про затвердженНJI ПоложенНJI про 
стипендії міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста". 

Начальник відділу Т.М. Ковкрак 
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