
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про присвоєння звання 
"Почесний громадянин міста Бровари" 

Розглянувши поданНJI виконавчого комітету Броварської міської ради від 
08.09.09 Ng 418 щодо присвоєння звання "Почесний ГРОМВДJIнин міста 
Бровари", відповідно до п. 1 "Положення про звання Почесний ГРОМадІнин 
міста Бровари", керуючись ст. 2S Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

За особисті заспуги перед містом Бровари у сфері трудової, 
господарськоі, культурної діяльності та активну участь ~ ГPOMВДCЬK0мr, 

• •• aнНJI "Почесний гром8ДJIНИН МІста Бровари 
жиm nPИСВОІТИ зв 

громaдJlИИНУ: 

Колісниченку Павлу 
Леонтійовичу 

_ лікарю-рентгенологу . Броварської 
центральної районної лікаРНІ; 

Виконуючий обов' язки місько 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від и ~Jl _ 2009 РОКУ 
Н2 /.t~9 -б~-РГ_ 

І.В Сапожко , 



ПОДAШlЯ: 

ВИКОНYJочий обов'язки міського 
гоnови - секретар pВДJI 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 

відділу 

Виконуюча обов' JlЗКИ начальника 
загального відділу - гоnовний 
спеціаліст 

·000563 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
київської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННя 

від () і. Оі .ilJtJg Н!! ~ 11 

Про розгляд пропозицій щодо 
присвоєння звання "Почесний 

громадянин міста Бровари" 

м. Бровари 

. Розглян?,вш~ клопотання ,;r'~дового колеrcrиву ЗАТ Броварськ}rй 
СВІтлоте~IЧНИИ завод "Люмен ВІД 1 6.06.2009 Н!! 18, протоколи засідань: 
засновниКІВ ЗА Т "Люмен", Ради трудового колеrcrиву та робітників ЗАТ 
"Люмен" від 11.06.2009, засновників ТОВ "Полі мер колор", Ради трудового 
колективу та робітників ТОВ "Полімер колор" від 1 0.06.2009, заСНОВНlІків 
тов "Група Компаній "Елотек", Ради трудового колеrcrиву та робітн}rків 
ТОВ "ГК "Елотек" від 11.06.2009, засновників ТОВ "Талісман ", Ради 
трудового колективу та робітників ТОВ "Талісман" від 12.06.2009, подання 
головного лікаря та голови профспілкового комітету Броварської центральної 
районної лікарні від 27.08.2009 Н!! 1294, протокол Н!!5 конференції трудового 
колективу Броварської ЦРЛ від 27.08.2009, клопотання директора ЗАТ 
"Фірма "Підряд" А.В."Булки" від З 1.08.2009 Н!! 69, витяги з протоколу: 
загальних зборів N!!5 трудового колеrcrиву ЗАТ" Фірма "Підряд", загальних 
зборів N!!1 fПl "Броварибудінвест", на підставі Положення про звання 
"Почесний громадянин міста Брова~~'.'"та керуючис~ ст .. ~O Закону України 
"Про місцеве самоврядування в УкраІНІ ,виконком МІСЬКОІ ради 

ВИРІШИВ: 

1 Р увати міській раді за особисті заслуги перед містом • екоменд оо оо·· 
Бровари у сфері трудової, господаРСЬКОІ, КУЛЬТУРНОІ ~IRЛЬНОСТ1 у 

. r:nянутИ присвоєння звання "Почеснии rpомадянин 
громадському жИ'ГГІ РОЗІ' 

міста Бровари'" Зволю володимиру Миколайовичу - генеральному директору ТОВ 
"Група компаній "Елотек"; ... . карю _ рентгенологу Броварської 

Колесніченку Павлу ЛеОНТІИОВИЧУ - лІ 

центральної районної лік~рні; ч _ заступНИКУ директора Приватного 
Макаренку ГeHHaдl~ П~,ови у 

підприємства "БровариБУД1Нвест . го рішеннІ. покласти на керуючого 
2. Контроль за виконаннЯМ дано -' .: . . D • '~IJ 

справами виконкому кузнєцова К.В. /.r -Ч~ O~;!O 
• ~~~~ аа 

Виконуючий обов'язки міськоГо ~ (/А ~I' ~! І.В. Сапожко 
\,'?, "" ... о 

секретар ради .~. .. .,{ .. " ~ 
~~B .t8J.''''o 
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