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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~Про зв~льне~ня ГОЛО,~ного редактора Броварської 
МlськраиОННОI газети Нове Житгя" Просянової Г.П. 

РОЗГJIJlНУВШИ заяву головного редактора Броварської міськрайонної 
raзeти "Нове житrя" Просянової Г.П. враховуючи розпорядження голови 
Броварської районної державної адміністрації від 13.08.09 Н!! 1097, 
відповідно до п. 4.6 редакційного статуту комунального підприємства 
редакції газети ,,нове житrя", керуючись п. 8, ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової 
інформації та контролю за виконанням рішень міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звільнити головного редактора Броварської міськрайонної газети "Нове 
ЖИ'mI" ПРОCJIИову Г .П. за власним бажанням. .' . 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на ПОСТ1~ KOMIC~ 
~ ПИТань Регламенту, депутатської :rики ~iяnь~ості засоБІВ маСОВОІ 
ІНформації та контролю за виконанням РІшень МІСЬКОІ ради. 

ВИКОНУЮчий обов'язки міського 

~ови - секретар ради 
І.В. Сапожко 



ПОДАШіЯ: 

ВикоН)'lОЧИЙ обов' ЯЗКИ міського 
голови - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча оБОВ'JlЗКИ начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту, депyraтської етики, 

ДЇJlnьHOCTi засобів масової інформації 
та контроmo за виконaннJIМ рішень 

міської ради 
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БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАвНА 
киfвськоf ОБЛАСТІ АдмІНІСТРАЦІЯ 

- 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

шlо~ 
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теЛ.lф.(294)5-40-88,226-30_35 

До Броварської районної державної адміністрації надійпша З8JIва від 
ПРОCJIНовоі Г.П. про ії звільнення з посади редактора міськрайонної газети 
«Нове житrя» за власним бажанНJlМ. 

Броварською районною державною адміністрацією видано розпорядженНJI 
ПРОЗВЇЛЬнення з посади ПросяновоїГ.П. від 13.08.2009 N!! 1097. 

Відповідно до п.4.6 Статуту редакції Броварської міськрайонної газети 
«Нове житгя» призначення та звільнення редактора із займаної посади 
~йснюєrься співзасновниками. 
. Оскільки Броварська міська рада є одним із співзасновників, прошу 
РрЗГJUIНyти дане питання на черговій сесії міської ради. 
" 

Додаток: копія заяви Просянової Г.П. 

ЗПовaroю 

Г,ОJlова адміністрації 

ГрИWkD І(.т 
5-34-3з • 
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А.М.Мазур 

Вровареь,пй 
B~1fp'-~ 
".!e~ оо 



І ,-' ,. L. 
, .'00,,'-- . 

'\ \. .. "І' • (- - ., • \.. ,. І' Ji!?",-~- ~ 
І"~ .. • -
\.. І І', ,'" 

о /
" , ' 

• І " .11' 
і' ,/ І .. : о) 'І " : ), І'?, 
\ "1\'(' , . \ ,'. . ~ ,. . 

!' ,і' ,І,! J ',. 
, ' • t' . 'J'I'·t іІ" 

,І ·.1,\ ( l 
:,4'"LY' /' 
,'~.~ '\ І 
'/ І ! 
;'І} : 
L ' 

Я;;Ш,t' ':І .... , J'цt',..- ,Ді' ~ /. /~,..., ~ 

~Icи.P ~~rz~hLoUo 

, 
: ~Q..J10:;1t~.cO j,,Q. 

r ІЗ ,01>'~' 


	0342
	0343
	0344
	0345

