
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про присвоєння звання 
"Почесний громадянин міста Бровари" 

Розглянувши подання виконавчого комітету Броварської міської рад .. від 
13.09.10 Н!! 2-53/854 щодо присвоєння звання "Почесний громадянин міста 
Бровари", відповідно до п. ] "Положення про звання Почесний громадяНI'Н 
міста Бровари", керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
• 

За особисті заслуги перед містом Бровари у сфері трудової, 
господарської, культурної діяльності та активну участь у rpOMaдCLKOМY 
житri присвоїти звання "Почесний громадянин міста Бровари" rpoMaдJlHaм: 

1. Бурець Лідії Тимофіївні - ветерану освіти; 

2. Ліщинському Василю 

Вікторовичу 

3. Макаренку Геннадію 
Петровичу 

Виконуючий обов 'язки міського 
голови - секретар ради 

м. Брова"рИ 
від ~, efRt4~k 2010 року 
Н!! 76'.?l)-""'/Ж 

Заслуженому майстру спорту з легкої 
атлетики, члену збірної комаНДІ' України з 
легкої атлетики серед спортсменів з вадами 

зору; 

ЗаступниКУ директора приватного 

підприємства «БроварибудінвеC'n). 

І.В Сапожко 



ПОДАННЯ: 

ВlfКОllYlочиіі обов'язки міського 
ГОnОВlі - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник 
IОРИДИЧНОГО відділу 

Начальник: 

загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
регламенту,депутатськоїетики, 

діяльності засобів масової 
інформації та контролю за 
виконанням рішень міської ради 
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І.В. Сапожко 

І.Г. Лавер 

Н.І. Гнатюк 

І 

В.М. Глуппсо ; 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвської ОБЛАСТІ 
ВИІ(ОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

0140(), М. Б ова 11. 11\.1. !'nlа іllа.15. IСn. (04594J 5-Ю-'.І4. п.а-t12-72. H:JI.-
;ІКС: 5-53-82 

IIIlN!! ____ ·ш ______ _ 

г 
Про надаНIІЯ рекомендації 

Г Виконуючому обов'язки міського І 
голови - секретарю ради 

Call031CКY І.В. 

За особисті заслуги перед містом Бровари у сфері трудової, 

господарської дu.льності, освіти, фізичної культури і спорту, за активну участь 

у громадському житті виконком Броварської міської ради рекомендує сесіі 
• 

Броварської міської ради присвоїти звання «Почесний громадянин міста 

Бровари» у 2010 році ГPOMВДJIHВМ: 

ЛіЩ''''СКОА'У Вас.urю ВіЮIІОРОВІІЧУ - заслуженому майстру спорту з легкоі 

атлетики, члену збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з 

вадами зору; 

Макаре"", Ге"надіlО Пе"'РОВІІЧУ - заступнику директора приватного 

підприємства ссБроварибудінвеcn); 

Буре'(6 Лідіі Т'IА.офіі'Jllі - ветерану освіти. 

КеРУIОЧllіі справаМl1 BIIKOIIKOJ\IY 

Зотова 
5-13-71 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від (~, ()!J. M/~ 

Про розгляд пропозицій щодо 

присвоєння звання "Почесний 
rpОМ8ДJIнин міста Бровари" 

м. Бровари 

Розглянувши клопотання начальника відділу фізичної культури та спорту 
Л~вер П.l. від 31.0.8.201 О Н!! 108, начальника обласного центру «Інваспоpn) 
Вlнниченка М.В. вІД 01.09.2010 Н!! 210, начальника Українського центру з 
фізичної культури і спорту інвалідів «lнваспорТ) від 02.09.2010.Н!586, 
виписку з протоколу загальних зборів тренерів, фахівців і спеціалістів 
Київського обласного центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
«ІнваспорТ) від 20.08.2010 стосовно Заслуженого майстра спорту України 
Ліщинського В. В.; подання трудового колективу ВАТ «ПДБП - 2» від 
30.08.2010 Н!!789, протокол загальних зборів трудового колективу ВАТ 
«ПДБП - 2» від 06.08.2010 стосовно Федоренка М.М.; колективного листа 
гопови правління громадської організації ветеранів - будівельників м.Бровари 
та директора ЗАТ «Фірма «Підряд» від 25.08.2010 Н!!47 стосовно Макаренка 
Г.П.; подання директора Броварської спеціалізованої школи Н!!7 від 27.08.2010 
Н!!161, протокол зборів педагогічного колективу БСШ І - иІ ступенів Н!!7 від 
27.08.2010 стосовно Бурець Л.Т.; листа директорів ТОВ с<Бровсервіс» та ТОВ 
ссРітім», виписку із протоколу Н!!l загальних зборів колективів ТОВ 
ссБровсервіс» та тов ссРітім» від 26.08.2010, листа депутата Броварської 
міської ради Опanька В.Г. від 1~.08.201~ Н!! 09-0?-0101; лист ro~ови прaвnі~ 
громадської організації ветеранІВ - БУДІВельниКІВ м. Бровари РІЗНИЧка Б.І. ВІД 
29.07.2010 N!!8 стосовно Юрченка М.С.; лист голови Броварської міської 
громадської організації організації «Броварська рада ветеранів органів 
внутрішніх справ» від 27.08.20!0 N!!З~, ~~отокол Н!!5 загальних збор!в 
Броварської міської громадСЬКОI органІзацІІ с<Броварська рада ветеранІВ 
органів внутрішніх справ» від 24.04.2010 стосовно Дроботуна М.І.; подання 
депутатів Броварської міської ради: Федоренка М., Буня М., Кривоноса А., 
Л. А 1Т1vvneHKa П.,Багмут Н. стосовно Лисенка М.Г., на підставі 
емпщькоro ., I.UAJ t" • Б " 

N 
па Почесниіі громадянин МІста ровари та керуючись 

опоженНJI про званnп " У _." 
ст. 40 Закону УкраіНИ ,,про місцеве самоврядування в крВ1Нl, виконком 

міської ради 



ВИРІШИВ: 

1. Рекомендувати міськіА раді за особисті заслуги перед містом Бровари 
у сфері трудової, господарської діяльності, освіти, фізичної культури і спорту 
та активну участь у громадському житri РОЗГJIJIНУТИ присвоєнНJI зв8ННJI 
"Почесний громадянин міста Бровари": 

- Ліщинському Василю Вікторовичу - Заслуженому майстру спорту з 
Jlегкої атлетики, члену збірної команди України з легкоі атлетики серед 
спортсменів з вадами зору; 

- Макаренку Геннадію Петровичу - заступнику директора Приватного 
підприємства ,,Броварибудінвест"; 

- Бурець Лідії Тимофіївні - ветерану освіти. 

2. Контроль за ВИКОНВННJIм даного рішеННJI покласти на керYlОЧОГО 
справами виконкому Кузнєцова К.В. 

І.В. Сanожко 


	21-Рішення №1650-89-05 сесія №89 від 14.09.2010
	0197
	0198

	21-Рішення №1650-89-05 сесія №89 від 14.09.2010-інформація
	0199
	0200

	21-Рішення №1650-89-05 сесія №89 від 14.09.2010-інформація-2
	0201
	0202


