
РІШЕННЯ 

г 
п ро ]ат~е~дженни нового складу 

аДМІНІстративної комісії 

Відповідно до ст.215 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань законності 
та правопорядку, Броварська міська рада . 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити новий склад адміністративної комісії: 

Голубовський Григорій Павлович 

Морозова В8.!Іентина Олексіївна 

ПРИJJЄПJ(о Олександр Петрович 

Члени комісії: 
БеРнацька Світлана Василівна 

Бinенк в. І 
о lІСТОр Вікторович 

ГРанат Авксентій Васильович 
ГуЦзь Ві'lЧt090 " В. 

&lІ.Іl1И lКТОрОВИЧ 

taP'raa 
ович Руслан Миколайович 

заступник міського голови, 
голова комісії 

- начальник управління житлово
комунального господарства, 

заступник голови комісії 

- спеціаліст І категорії юридичного 
відділу, відповідальний секретар 

комісії 

_ начальник спецвідділу контролю 
за станом благоустрою та 

зовнішнім дизайном міста 

_ депутат Броварської міської ради 

_ депyraт Броварської міської ради 

_ старший інженер ДПН 
Броварського управління ГУ ~C 
україни в Київській облаСТІ (за 

згодою) 

заступНИК начальника 

Броварського .. мв.... ГУ МВС 
УкраїНИ в КиlВСЬЮИ області (за 

згодою) '; 821lt11,.SIII.NlI15''-
3А1,ррое1рА8 ..."., 



000826 



Лавер Ірина Григорівна 

михайлов Олександр Михайлович 

Панченко Анатолій Миколайович 

ПОJlіщук Тетяна Григорівна 

Рибакова Лілія Євгенівна 

- начальник ЮРИДичного відділу 
виконкому 

- депутат Броварської міської ради 

- начальник юридичного відділу 
Броварської об'єднаної державної 
податкової інспекції (за згодою) 

- заступник начальника управління 
економіки - начальник відділу 
торгівлі та побутового 
обслуговування населення 
управління економіки 

начальник управління 

містобудування та архітектури, 
головний архітектор міста 

2. РішеННJI Броварської міської ради від 28.08.2008 року N!84З-42-05 "Про 
затвердження нового складу адміністративної комісії" визнати таким, що 
втратило чинність. .' 

Виконуючий обов' язки 
міського голови - секрета 

М.БРовари 

~9r2009P. 
N! 13 -1/У-05 

~. 

І. В. Сапожко 



ПодвиНJI: 

Заступник міського голови г. п. Гоnубовс'D 

Погоджено: 

Начальник юридичного відділу 

Голова постійноі комісіі . ' 
з питань законносn та правопорядку . 

І 

І , \ 

\ 

Начальник загального ~ідділу 
І 



Виконуючому обов'язки 
міського голови - секретарю 
ради 

Сапожку І. В. 

орядок денний чергової сесії Броварської міської 
ради розгляд питання про затвердження нового складу адміністративної 

комісії виконавчого комітету Броварської міської ради. 

Заступник міського голови г. п. Голубовський 
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