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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Про затвердження HOB~Ї редакції додатку N!! 2 
fIoложення про t:tіський конкурс "Людина року міста Брoвqpи". 
~атвердженого РІшенням міської ради від 26.11.06 N!! 162-1 t -05 

1(' 

у зв'язку із кадровими змінами, керуючись ст. 25 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в У країні" Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити додаток N!! 2 Положення про міський конкурс "Людина 
року міста Бровари" в новій редакції згідно з додатком. 
2. Вважати таким що вtpатив чинність додаток N!! 2 рішення Броварської 
міської ради від 26.11.06 N!! 162-11-05 «Про затвердження Положення 
про міський конкурс "Людина року міста Бровари". 
з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконуючого 

обов' язки міського голови секретаря ожка І.В. 
~ v. ра 

* ~oi " ~ 

Виконуючий обов'язки міськог .:.! r. &. ~~ * u\ ar :s: І)! 'а 
голови - секретар ради Оо')/. L. • о 

da Qt 
-J. 41 

м.Бровари , • 
від ~.;~ 2009 року "І 'У 8 ~.,. 
N!! U-*,-DP-~ 

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Викону.очиЙ обов 'ЯЗКИ міського 
гоnови - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

НачВJ1ЬНИК юридичного 

віддіnу 

Виконуюча обов'язки начальника 
зarвnьного відділу - головний 
спеціаліст 

Голова постійноі комісії з питань 
Регламенту, депутатської етики, 

дїJJJIЬHocтi засобів масовоі інформації 
та контролю за виконанням рішень ... , .. 
МlСЬКО1 ради : · 
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__ СЗ6 ____ Лавер І.Г. 
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Додаток 

д~ рішенИJI Броварської міської ради 
ВІД 17 вересИJI 2009 року 
~ 1248-69-05 . 

Снлад 
opгKOMiт~?')l по підготовці і проведенню конкурсу 

'Людина року .It,іста Бровар" .. 

1. Сanожко Ігор Васильович 

2. Андрєєв Василь Олександрович 

3. Руденко Володимир Володимирович 
4. Виноградова Лариса Миколаївна 
s. Гопубовський Григорій Павлович 
6. Трощенко Ігор В'ячеславович 

7. Піддубняк Сергій Васильович 

8. Кривонос Анатолій володимирович 

9. Пелих Марина Аркадіївна 

10. Опалько Володимир Григорович 

- виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар 
ради 

- заступник міського 
голови 

- заступник міського гопови 
- заступник міського голови 
- заступник міського голови 
- депутат Броварської мicLKoj 
ради 

- депутат Броварськоj MicLкoj 
ради, голова постійної комісії 
з питань розвитху та 

благоустрою територій, 
земельних відносин, 
архітектури, будівництва та 

інвестицій 
_ депyrат Броварської міської 

ради. гопова постійної комісії 

з гуманітарних ~ . .. 
_ депутат БроваРСЬ~О1 ~CЬK~l ... 
ради, гопова ПОСТ1ЙН~1 КОМІСІ! 
з питань комуналЬНО1 

власності і приватизації 
_ депутат Броварсь~~ї M!CЬK~Ї .оо 
ради, голова поСТ1ИНО1 КОМ1С11 

З питань Регламенту, • . 
депутатськоі~,ДUШЬ~ОСТ1 
засобів масовоі інформацl1 та 
ковтроmo за виконВІІНІІМ, 

ішеuь міської Рад'!.. .. 
р ~T БроваРСЬКО1 МІсько! 

-де •• J.-



12. Булка Анатолій Васильович 

13. Багнюк Валентин Віталійович 

14. Федоренко Микола КОСТJlНТИНОВИЧ 

ради. голова постійноі комісії 
з питань законності та 

правопорядку 

- депутат Броварської міської 
ради, голова постійної комісії 
з питань соціально
економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів 
та цін 

- депyrат Броварської міської 
;.... . ... 

ради, голова ПОСТ1ИНОІ КОМІСІІ 

З питань соціального 
захисту населенНJI, ОХОРОНІІ 

здоров' JI та довкїЛJIJI 

- Почесний rpомадянин міста 

І.В. Сапожко 
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