
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІв 
ськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г Про внесення змін до складу вико 
навчого 

комітету Броварської міської ради V скликання 

та визначення його чисельності 

РОЗГJDIНУВШИ подання виконуючого обов 'язки міського голови - секре
таря ради Сапожка І.В., к~?~ч~сь П.З Ч.l ст.26, Закону України «Про місце
ве самоврядування в УКРШН1», МІСЬка рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до складу виконавчого KOмiтety Броварської міської ради 
V скликання: 

1.1. Ввести до складу виконавчого KOMiтety Броварської міської ради V 
СКJIИI(ання Сенько mдію Іванівну - начальника управління пенсійного 
фонду Украіни в м. Бровари. 

2. Визначити чисельність виконавчого комітету Броварської міської ради 
V скликання у кількості ІЗ осіб. 
З. Визнати таким, що вtpатив чинність п. 1 рішення Броварськ~ї міської 
ради від 25.07.08 Н!! 787-40-05 <<Про утворення виконавчого КОМ1те;>' Бро
варської міськоі ради V сКJIИI(IШНJI, визначення його чисельноСТІ та за-
твердження персонального складу». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого 
обов'язки міського голови - секретаря ради Сапожка І.Б. 

Вихонуючий обов'язки міського 

ГОЛови - секретар ради 

від «""~ ~~~ 2009 РОКУ 
N!_ ~~~;-tS~Р~ 

І.В.Сanожко І 



ПОДАННЯ: 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу - головний 
спеціаліст 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту,деnyтатськоїетики, 

дїJшьності засобів масової інформації 
та контроJПO за виконaнвJIМ рішень 
міської ради 

000554 

_~===::--+-___ Сапожко І.В. 

~-4i~~-- Баба-Мірзоєва А.І 

с 

~Опальковr. 



працює на посаді 
ГроМlІДІІІство 

Чнcnо, МЇCJЦЬ, рік наРОдженНJI 
Місце народжеННJI 

ОсвПа 

Наукова ступінь,вчене ЗВВННJI 
Вonoдiнu мовами 

Нaroродп, почесні звВННJI 

Пpпiвm. приCJП1l 
дepJllВИоro cnyжБОВЦJI 

БіограФічна дОВідка 
CEНLl(O ЛlДIя ІВАНІвНА 

';;~~ Пфу у ... Б)ІоІІорох 3 14.10.2002р. 
18.02.19бlр. 

ЧеРНігіВська ОБЛ.~ Iч.иJlRСЬКИй р-н, с. БуріА.К8 
?овна ВИІЦІ, спеЦlаJIIСТ; Київсью,й yнiBepCl1ТeТ 
ІМ. Тараса Шевченка, 1987 р. , спеціальНіcn._ 
"Правознавство", квanіФіквцiJr _ юрист. 
немає 

УКРаїНСЬКОЮ, російською - віт.но, англіЙською _ читає j 
переХПЦЦвЄізсловкнком. 

ПО""""і І]ІІІМОТИ мicr.xoro raпoaи - 2002р. 200Зр., 2004р., 200Sp.t 200бр., 2009р. 
Почесна трамота КМУ - 2003р •• 
ПОДIQ Київської облдержадміністрації _ 2004р., 
Почесна трамота ГУ ПФУ у Київській області _ 2005р., 
Почесна відзвака ПФУ - 2007р. 

31.05.1994 р. 
pввr дерЖВВUого cлyzбовЦJI 
Зarшвий CТIDК роботи 
crur дeJ»кaввoi служби 
ДcuyraT ради 
Cunreшur 

9 ранг з 14.10.2002р. 
з 09.07.1979 р. 
з 09.07.1979 р. 
Броварської міської ради 24 сlCJlИКaНВJr 2002 - 2006 рр. 
вемає 

ТРУДОВА ДlЯJlЬНІСГЬ 

3 
ПО 

пенсій заступввк ваЧВJliВDКВ ~по~ Ont.;.....y ... 1ipoввpa • 
УПРВВJl1llВJl пр8Ц1 та coцJIuIыІ. _ ваЧВJliIlП вiддiny певсш-
заступвих вачllJlЬJDllCll yпp88JIIIID IIIIJIЇВВJI пфу в М. Броварах. 
вого забезпечевп ; ваЧIUIЬВНХ упр 

07.1979 - 01.2001 

01.2001 
- поцейчас 

ГОЛОВНий спеціаліст 3 кадрів 
Y1lpQaiHНR лфу в .ІІІ. Броварах О.СВороніНIl 
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