
БР~ВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін в додаток 1 рішення Броварськоil 
міської ради від 29.01.2009 N!! 1015-55-05 «Про 
створення постійної комісії із забезпечення реалізації 
житлових проблем громадян м. Бровари» 

Відповідно до Закону України <<Про забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків», керуючись пунктом 2 частини 1 cTaтri 26 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні», враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 

рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток 1 рішення Броварської міської ради від 
29.01.2009 N!! 1015-55-05 «Про створення постійної комісії із забезпечення 
реалізації житлових проблем громадян м.Бровари», виклавши його в новій 

редакції "(додається).. "і 
2. Визнати таким, до втратив чинність додаток 1 рішення Броварської 

міської ради від 29.01.2009 N!! 1015-55-05 <<Про створення постійної комісії із 
забезпечення реалізації житлових проблем ГPOM8ДJIН м. Бровари». 

3. Контроль за виконанням даного рішення ПОICJIасти на заступника 
міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки мі 
голови - секретар ради 

м. Бровари 
від _____ _ 
N!! _____ _ 

І.В.Сanожко 
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ПОДАННЯ: 
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ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу -

ВИконуюча обов 'язки 

начальника загального 
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заступник Голови Постійної Комісії 
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Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 
від'-_____ _ 
Н!! _____ _ 

Склад 
постійної комісії із забезпечення реалізації 
житлових проблем ГPOMaдJlH м. Бровари 

Руденко Володимир 
Володимирович 

Голубовський Григорій 
Павлович 

Дашок ТетяИа Іванівна 

Члени комісії: 
Андрієвський Вадим 
Анатолійович 

Баба-Мірзоєва Альбіна 
Валентинівна 
Виноградова Лариса 

Миколаївна 

Возшок Костяитии 

Олександрович 

Коврига Сві:rлана Павлівна 
Коник Наталія Іванівна 

Левченко Володимир 

Миколайович 
Озимай Тетяна Пetpівна 

Пащенко Олексій 
Леонідович 

Пetpик mдiJI володимирівна -

CManьKO Аліна Петрівна 

Виконуючий обов'язки міс 
голови - секретар ради 

заступник міського голови - голова 

комісії; 

заступник міського голови - заступник 
голови комісії; 
заступник начальника Управління 
комунальної власності - секретар 
комісії; 

депутат Броварської міської ради; 

заступник начальника юридичного 

відділу; 
заступник міського голови; 

начальник Управління комунальної 
власності; 
начальник фінансового упрaвniИIIJI. 
заступник начальника відділу з 
житлових питань - завідувач сектору 
соціального житла; 

керуючий будинками кп «Служба 
замовника»; 

заступник начальника управлiниJI 
житлово-комунального господарства; 

директор кп «Броварське бюро 
технічної інвентаризації»; 

І.В.Сапожко 
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