
Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
15-0Ї чергової сесії Броварської міської ради УІ скликання 

Від24.11.2011 р. 

о 14.00 годині м/зала виконкому 

1.Про передачу повноважень щодо управління майном бюджетних установ 

Броварської міської ради. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 

2.Про надання дозволу на передачу комунального майна з балансу соціально

реабілітаційного центру (дитяче містечко) «Любистою>. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 

3 Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за 
оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 

4Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна 

територіальної громади м.Бровари в новій редакції. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 

5Про внесення змін до міської програми утримання та розвитку об'єктів 

житлово-комунального господарства на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 03.02.2011 NQ127-06-06. 

Доповідає: Озимай Тетяна Петрівна - виконуюча 
обов' язки начальника управління житлово-комунального 

господарства - заступник начальника. 
6.Про внесення доповнення до міської проrpами підтримки та розвитку молоді 

«Молодь Броварів» на 2011-2015 роки затвердженою рішенням Броварської 
міської ради від 30.12.2010 р. заNQ92-05-06. 

Доповідає: Теплюк Лариса Миколаївна - начальник 

відділу у справах сім»Ї та молоді. 

7 Про затвердження договору про співробітництво щодо розвитку сімейних 
форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування між 

Службою у справах дітей Київської обласної державної адміністрації, 

Броварською міською радою та Міжнародною благодійною організацією 

«Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко». 

Доповідає: Власенко Віра Миколаївна - начальник 

служби у справах дітей. 

8Про ліквідацію соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) 
«Любисток» служби у справах дітей Броварської міської ради 

Доповідає: Власенко Віра Миколаївна - начальник 

служби у справах дітей. 

9Про внесення змін у рішення Броварської міської ради від 08.11.2010 року NQ03-
01-06 «Про утворення виконавчого комітету Броварської міської ради УІ 
скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу». 

Доповідає: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 



10.Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської 

ради та виконкому, виконавчих органів ради. 

Доповідає: Кузнецов Костянтин Валентинович -
керуючий справами виконкому. 

11.Про попереднє погодження місць розташування тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 
обов' язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 

12.Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 

користування земельних ділянок, поновлення договорів оренди земельних 

ділянок, надання дозволів на складання технічної документації по оформленню 

права користування земельними ділянками, надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним і 

фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 
обов'язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 

13.Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів 

на виготовлення технічної документації по оформленню права власності, 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність та користування, внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 
обов'язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 

14Лро внесення змін до Програми використання та охорони земель в місті 

Бровари на 2006-2015 роки, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
26 жовтня 2006 POKyH~ 145-10-05. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 
(J) , обов'язки начальника земельного відділу - заступник 
J с:а:.о !;1 'fю ~~ника. 

15Лро надання повноважень щодо укладання договорів про оплату авансового 

внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 
обов' язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 

16Лро внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 року H~ 
381-14-06. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 
обов'язки начальника земельного відділу - заступник 

fi мІ) начальника. 
IJI)jj,; v 17Лро затвердження переліку земельних ділянок для продажу на земельних 
(5' - торгах окремими лотами. 
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Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 
обов'язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 

встановлення пайової участі (внеску) замовників будівництва об"єктів 



містобудування у розвиток інженерно- транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Бровари. 

Доповідає: Рибакова Лілія Євгеніївна - начальник 

управління містобудування та архітектури, головний 

архітектор міста. 

19.Про внесення змін та доповнень до Програми розробки містобудівної 

документації в м.Бровари, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14 
січня 2008 року N~596-32-05. 

Доповідає: Рибакова Лілія Євгеніївна - начальник 

управління містобудування та архітектури, головний 

архітектор міста. 

20.Про затвердження Положення про Управління містобудування та архітектури 

Броварської міської ради в новій редакції. 
Доповідає: Рибакова Лілія Євгеніївна - начальник 

, .7 __ ,A',~ / "., управління містобудування та архітектури, головний 
; [ t{i:f~tz/1Ща.рХітектор міста. 

21.про передачу Комунального підприємства Броварської міської ради 
«Броварське бюро технічної інвентаризації» до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Київської області. 

Доповідає: Андрєєв Василь Олександрович - заступник 

міського голови. 

22.про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 14.01.2008 року 
N~591-32-04 «Про затвердження «Міської програми по будівництву та 

реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008-2011 роки». 
Доповідає: Мельник Оксана Петрівна - виконуюча 

обов'язки начальника відділу капітального будівництва, 

заступник начальника. 

23.Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2012 рік. 
Доповідає: Загуменний Микола Васильович - начальник 

управління економіки. 

24.про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 

30.12.2010 N~ 110-05-06 «Про затвердження Програми соціально-економічного та 
Окультурного розвитку міста на 2011 рік» (з наступними змінами). 

Доповідає: Загуменний Микола Васильович - начальник 

управління економіки. 

25.про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.l2.2010 N~114-
05-06 «Про бюджет міста на 2011 рію) та додатків 1,2,3,7,8. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник 

фінансового управління. 

26.Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 
2011 року. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник 

фінансового управління. 

27.про заслуховування інформації Броварського міськрайонного прокурора 

Гарника М.В. про стан законності та заходи щодо ії зміцнення в місті Бровари. 

Доповідає: Гарник Микола Васильович - Броварський 

міжрайонний прокурор державний радник юстиціїl класу. 



28.про заслуховування інформації начальника Броварського міськрайонного 
відділу ГУ МВС України в Київський області Семікопа С.М. про стан законності 

та заходи щодо ії зміцнення в місті Бровари. 

Доповідає:Семікоп Сергій Михайлович - Броварського 
міськрайонного відділу ГУ МВС України в Київський 

області 

29.про затвердження строків проведення звітів депутатів міської ради перед 

виборцями. 

Доповідає: Семенюк Олена Валеріївна - секретар ради. 

30.Різне. 

Додаткові питання: 

l.про внесення змін до Статуту комунального підприємства Броварської міської 

ради Київської області «Броваритепловодоенергія». 

Доповідає: Сафронов Сергій Вікторович - директор 

Комунального підприємства Броварської міської ради 

«Броваритепловодоенергія». 

2.про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 3 лютого 2011 року 
Н2148-06-06 «Про затвердження Регламенту Броварської міської ради Київської 

області УІ скликання». 

Доповідає: Семенюк Олена Валеріївна - секретар ради. 

3. Про створення спеціалізованого комунального підприємства«Броварська 
ритуальна служба» . 

Доповідає Смалько Аліна Петрівна - генеральний 

директор КП «Служба замовника». 

4.Про відмову від договорів оренди земельних ділянок під тимчасовими 

спорудами для здійснення підприємницької діяльності та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 
обов'язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 


