
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИїв . 
СЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 
Про ВИконання Постанови Київського 

г 
апеляційного адміністративного суду 

на виконаннв Постанови Київського апеляційного адміністративного суду 
від 08 липня 2010 року по справі N!! 2-а-42/09, керуючись ст. 2S Закону 
Украіни <<Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій. земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій. постійної комісії з 
гуманітарних питань, постійної комісії з питань Регламенту, депутатської 
етики, діяльності засобів масової інформації та коитроmo за виконанням 

рішень міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. РЇШеИНJI установчих зборів громадського об»єднання «Захистимо майбутнє 
школярів» MemкaнцiB 34 мікрорайону м. Броварів від 08 грудня 2007 року 

npИЙИАТи до відома. . (р б Л Є) 
2 .' бvДУВання та арХІтектури и акова . · Доручити ynpавЛ1НШО МІСТО J' • го 
· Діпромісто пропозиції щодо ЗМІНИ генерально 

ПІдготувати та узгодити з . стання земельної дimtнки ПО вул. 
IIJIaнy забудови м.Бровари в1ДНОСНО внкори 
n .. • міщенЮІ ЗОШ Н!!lО. 
'"1ервиховського, 19 в раиоН1 роз .. ю'ськоі ради ( Онищенко В.І.) 
З Д . віти БроваРСЬКОl .. 
· оручити ynpaвmвню o~ . жливості будівництва НОВОI школи 
ВИВЧИТИ ШlТ8ННJI щодо ДОЦ1ЛЬност~ та мо 

Н!!!! на території 34 мікрорайону МІ~ння покласти на засtyIIllИЮl міського 
4. Контроль за викоианІОІМ цьоГО рlПІ 
Гоnови Виноградову Л.М. а і н 
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ПОД81111П: 

ВИКОН)'ІОЧІІЙ обов'язки міського 
roлови - секретар ради 

ПогоджеllО : 

Заступник міського ГОЛОВИ 

НачалЬШIК юридичного відділу 

ВИКОН)'Іоча обв'язки начальника 

зaranьноro відділу -головний 
спеціаліст 

Голова комісії 
з гуманітарних питань 

Голова комісії з питань 
Регламенту,депутатської 
етики, дiJШьності засобів 
масової інформації та 
контролю за виконаннвм 

рішень міської ради 
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