
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про акредитацію журналістів 
при Броварській міській раді 

Ро~гля~вши заяви головного редактора газети "Вісті.lнформація.
PeКJI~a ВІД ~5.11.09 N!! ІІЗ та головного редактора газети «Обрії 
Батьювщини» ВІД 22.12.09 N!! З-95, відповідно до п. З.4 Положення про 
порядок акредитації засобів масової інформації при Броварській міській раді 
V скликанНSI, затвердженого рішеlПUlМ Броварської міської ради від 20.08.06 
N!! 40-06-05, ст. З Закону Украіни "Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної впади та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформаціГ', ст. 27 Закону України "Про друковані засоби 
масовоі інформаціі (пресу) в Украіні", керуючись ст. 2S Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Украіні" та враховуючи рекомендації комісії з 
питань регламенту, депyrатської eт~, Д~ЬHOCтi засобів мас?вої інформації 

. та коитроJПO за виконанням рішень МlСЬКОI ради, Броварська МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Акредитувати журналістів: 

1.1. громадсько-поліТИЧВОї ~ети "Вісті.Інформація. Peкnaмa": 
- Моиьку Наталію ВолодИМИРІВНУ, 

1.2. газети «Обрії БатьюВщини»: 
- Черняка Євгена ВасипьовИЧа. .... . 

ішеВНJI покласти на ПОСТІИНУ КОМІСІЮ з 

2. Контроль за виконВИИJIМ дaн~~", д' 1fh~"Об~'~аСОВОі інформації 
питань нту ДепутаТСЬКОl ~.I.п-., ". а 
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• trI • ~' і" о ~~ ) Виконуючий обов'ИЗКИ міськоГО ":;.:;) ~/) .В. Сапожко 
голови - секретар ради о. Q h 
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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, депутатської етики, 

діяльності засобів масової 
інформації та контроJПO за 
виконанням рішень міської ради 
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В. о. міського гоnови , 
Секретарю Броварської міської ради 
Сапожху Ігорю Васиnьовичу 

3 метою об'єктивного і неупередженого висвітnенНJI роботи місцевого 
~гаиу самоврядування на підставі ст .. З Закону Украіни « Про порядок висвітnенНJI 
/UJlJIьиості органів державної впади та органів місцевого самовряду8ВВНJ1 в Україні 
Jacобами масовоі інформації» прошу акредитувати журналіста газети « Обрії 
G~К.іВщиви» Черняка Євгена Васильовича, 1985 року народженНJI при Броварській 
МІСЬКІй раді. . 
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Б.М.Глушко 
Директор ТОВ "Медіагоnд", 
Гоnовний газети ес ""~..II{~I~I~' ...... "----------
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Т~ваРИСТ:80 з обмеженою ВідПОВідаЛЬНіСТю 
«rедаКЦIЯ газети Віст/ л "/,,, . 
к'1Iьсыll ОБІІ., М БаРI1CnIЩ. оуп :' 7. НLJAJрмаЦlя.Реклама» 

• , IIТlI_P\!IICIolCora,12 СаIl\ОЦТОО АаО "а53759\. (дРI10У - 360771 n 

В.о. міського голови Броварів 
І.В.сапожку 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Редакція егі нального щотижневика «Вісті.Інформація.Реклама» просить 
вас акредитувати журналіста газети Наталію Володимирівну Моньку на сесія',: 
Броварської міс.ької ради, планових нарадах та засіданнях комісій. 

Копія паспорта та копія реЕстрації друкованого засобу масової інфор",ації 
додаються. 

ІНформація про видання: 
Громадсько-пОЛітичне інформаЦійне видання, газету 

"Віcri.JнфорrVlація.Реклама" засновано 8 лютого 2000 року. 
СВідоцтво про державну реЕстраціЮ друкованого засобу масової інформаЦІЇ, 

зидане Д~ржавним KorVliTeToM інформаційної поліТИI(И України, серія КВ NQ400З, 
ВІД 08.02.2000 р. 

Мова видання - українська, російська. 
Обсяг - 32 стор., ф-т АЗ. ; 
l1еріодичність - 1 раз на тиждень. і 
Сфера розповсюдження - загальнодержавна.. .... 
Програ м 1·1 і цілі і тематична спрямоваНіСТЬ: ВИБСВIТЛ~ННЯ еКОНОМIЧ~()Г~. І 

гро . ьтурного ЖИТТЯ КИЕва, о лаСТІ загало,., та раИОIfЮ 
. tJlаДСЬКQ-ПОЛJТИЧНОГО та кул . ... . іали 

ЛJВОбереJfOlСЯ зокрема; реклаМНО-lнформаЦIИНI матер . 
Тираж газети - 9 ООО примІрникІв. 

Головний редактоР 
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