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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ

•

РІШЕННЯ

•

г

Про внесення змін в додаток 2 до рішення

•

Броварської міської ради від 18.05.2009 Н!! 1120-63-05
"Про затвердження в новій редакції "Положення про
спостережну комісію виконавчого комітету

Броварської міської ради" та затверджеННJI
персонального складу комісії"

В зв'язку із кадровими змінами, на виконання Постанови Кабінету
Міністрів Украіни Н!! 429 від О 1.04.04р. "Про затверджеННJI положень про
спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних
установах", відповідно до ст..25 Кримінально-виконавчого кодексу України,
керуючись пунктом 2 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань законності та
правопорядку, міська рада
•

.

ВИРПІІИЛА:

1.
28.05.2009

Внести зміни в додаток

2 до рішення Броварської міської ради від

року Н!! 1120-63-05 ,,про затверджеННJI в новій редакції
,ДопожеННJI про спостережну ко,місію виконавчого комітету Броварської
міської ради" та затверджеНВJI персонального складу комісіі"", затвердивши
cКJIaд Спостережної комісії в новій ре
·~~o з додатком.

Контроль за виконан
potg ~ ня покласти на заступника
міСЬКОГО голови Виноградову л. ' ~<)0~
",'!І .('Іо ..~
2.·

'" "

. ~,
OD

В ИІСоJiyючий обов'язки
міського голови - секретар р

".

*0_
...
",,~"+

~.~.
._;~ .~

."

,,-Jf

,",,1SI
_О)
'D

",о'
"'"

І.В. Сапожко

"~чо\

мт .,ІіРО88РСІаІІ8 ~2DQIp. аа", НІ m;,-2DDO

•

,.
і

•

•

•

-1'.

Додаток

2 до

рішеННJI Е'роварської міської,)?

від

•

и

bJ.. t/j. М1рг Н2 /!bf?d) .:.()!)

Склад
спостережної комісії

Виноградова Лариса Миколаївна

заступник міського голови,
голова комісії;

Кваша Любов Анатоліївна

директор центру соціальних

служб ДЛJI сім'ї, дітей та молоді,
заступник голови;

Мардар Людмила Анатоліївна

провіДНИЙ спеціаліст центру
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді.

Члени комісії:

•

•

Андрієвський Вадим Анатолійович

голова молодіжної громадської

організації м. Бровари

"Молодь за реальні справи"
(за згодою);
Берегуи Наталія Василівна

начальник відділу з
працевлamтyвaииJI Броварського

міськрайоииого базового центру
ЗВЙИJIТості

Врагов Павло Євгенович

•

•
•
Драпей mлія Борисівна

( за згодою);

голова громадської організації

"Благовіст" (за згодою);
голова Броварської міськрайонної

організації Товариства Червоного
хреста (за згодою);

•

-2Корчебнов Володимир Васильович

•

представник громадської
організації Цешр духовної
та соціально-психологічної
реабілітації "Перемога"
(за згодою);

Кривонос Анатолій Володимирович

депутат Броварської міської
ради;

•
Михайлов Олександр Михайлович

депутат Броварської міської

•

ради;

Олемська Ольга Ярославівна

головнии спеЦІалІСТ

.

..

юридичного відділу;
Онищенко Володимир Іванович

начальник управліННJI освіти
Броварської міської ради;

т

Полуденко Наталія Борисівна

лікар-нарколог Броварської

Центральної районної лікарні
(за згодою);

•

Скоробагатько Юрій Петрович

•

•

Виконуючий обов'язки
міського голови - секретар ради

•

•
•

•

.

заступник начальника служби у

справах дітей .

І.В. Сапожко
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міського голови с~кретарlO ради
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ради Київської області питання про внесеНIJЯ змін в додаток Н!!
Броварської міської ради від 28.05.2009р. -К~

1120-63-05

.....

роваРСЬКОI МІСЬКО!

2 до рішення

"Про затвердження в

новій редакції "Положення про спостереЖl1У комісіlO виконавчого комітету
Броварської міської ради" та затвердження персоналмlOГО складу комісіГ'.

Л.М. Виноградова

Заступник міського голови
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