
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г про в~есення З~ін в додаток 1 рішення Броварсь1tt'JЇ 
МІСЬКОI ради ВІД 29.01.2009 Не 1015-55-05 «ПрЬ 
створення постійної комісії із забезпечеННJI реалізації 
житлових проблем громадян м. Бровари» 

в зв'язку з кадровими змінами, відповідно до Закону України <dIpo 
забезпечеННJI реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», керуючись 
пунктом 2 час~ 1 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування 
в Україні», 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 Не 1015-55-05 «Про створення постійної комісії із забезпечення 
реалізації житлових проблем ГPOM8ДJIН м.Бровари», виклавши його в новій 
редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської 
ради від 18.03.2010 Н!! 1442-80-05 <dIpo внесення змін в додаток 1 рішеННJI 
Броварської міської ради від 29.01.2009 Не 1015-55-05 <dIpo CTBOpeННJI 
Постійної комісіі із забезпечеННJI реалізації житлових проблем громадян 
м.Бровари». • 

3. КонтРоль за виконaIiИJIМ даного рішеННJI покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

. . 

'. ' . . . ' . 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

ВИКОН)'10ча обов 'ЯЗ~ 
начальника УпраВЛІН~ 
комунальної влаСНОСТI-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського ГОЛОВИ -

начальник юридичного 

відділу -

ВИКОнуІоча обов 'JIЗКИ 

начальниказагального 

відділу-головний спеціаліст 
загального відціпу 

заступник ГОЛОВИ постійної Комісії 
з ПИТань КОМ}'НальНої 
власності та Приватизації _ 

000608 

.. . . 

Т.І.Даhlo~ 

_~~~_B.O.~ 

r с;; І.Г JIIIIP 

Л.М.IIIиJO 

Ю.А.Сеp11S 



• 

Склад 

Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 
від .1 o/Wt=J'.a7~ 
N!! ёJ""F~ff-о~ 

постійної комісії із забезпечення реалізації 
житлових проблем громадян м. Бровари 

Андрєєв Василь 

Олександрович 

Голубовський Григорій 
Павлович 

Дашок Тетяна Іванівна 

Члени KOMigii: 
АндрієвськИй Вадим 
Анатолійович 

Баба-Мірзоєва Альбіна 
Валентинівна 
Виноградова Лариса 
Миколаївна 
Вознюк Костянтин 
Олександрович 
Паламарчук Наталія 
Олексіївна 
Коник Наталія 
Іванівна 

Левченко Володимир 
Миколайович 
Озимай TeTJlНa Петрівна 

Пащенко Олексій 
Леонідович 

Петрик Лідія ВОЛОдимиРівна -

Смалько Аліна Петрівна 

Виконуючий обов'яз1СИ міського 
голови - секретар ради 

заступник міського голови - голова 
комісії; 

заступник міського голови - заступник 
голови комісії; 

заступник начальника УправліННJI 

комунальної власності - секретар 
комісії; 

депутат Броварської міської ради; 

заступник начальника юридичного 

відцілу; . 
заступник МІського голови; 

начальник Управління комунальної 

власності; 
виконуюча обов 'язки начальника 
фінансового управління; 
заступник начальника відцілу з 
житлових питань - завідувач сектору 

соціального житла; 

керуючий будинками кп «Служба 

замовника»; 

заступник начальника управління 
житлово-комунального господарства; 

директор кп «Броварське бюро 
технічної інвентаризації»; 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: • 

ВlfКОнyJоча оБОВ'JlЗКИ 
начальника УправліННJI 
комунanьноївласності
заступник начanьника 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

,-

Т.І .ДаIUQК 
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