
Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
17-0Ї чергової сесії Броварської міської ради УІ СКЛlІкання 

Від 29.12.2011 р. 
о 14.00 годині м/зала виконкому 

I.Про надання дозволу на списання та на передачу 

перебуває на балансі КП «Служба замовника». 

комунального майна, що 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

2.Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради на безоплатну передачу з балансу незавершених 

будівництвом об'єктів. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління 

комунальної власності. 

З.Про надання дозволу на передачу комунального майна з балансу Казенного 

заводу порошкової металургії. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

4Лро надання дозволу на списання майна, що перебуває на балансі комунальних 

підприємств та установ Броварської міської ради. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

5.Про надання дозволу на переда'!у комунального майна з балансу установ 

Броварської міської ради. 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 
6Лро погодження переліку об'єктів, що перебувають у спільній сумісній 

власності територіальної громади міста Бровари Київської області та 

територіальних громад сіл та селищ Броварського району для передачі в оренду. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

7Лро затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального 

майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста 

Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського 

району в новій редакції. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

SЛро затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за 

оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності 

територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад 

сіл та селищ Броварського району в новій редакції. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

9Лро затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за 

оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції. 



Доповідає: Дашок Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

10Лро внесення змін до рішення Броварської міської ради від 15.09.2011 Н2333-
13-06 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 
м. Бровари гуртожитку по вул.Кирпоноса, 15-а. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

11 Лро внесення змін до Міської програми утримання та розвитку об'єктів 

житлово - комунального господарства на 2011 - 2015 роки, затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 03.02.20 11 H~ 127 -06-06. 

Доповідає: Вознюк Костянтин Олександрович 

начальник управління житлово-комунального 

господарства. 

12Лро затвердження штатних розписів соціально-реабілітаційного центру 

(дитяче містечко) «Любистою) служби у справах дітей Броварської міської радІО) 

та центру опіки дитини служби у справах дітей Броварської міської ради. 

Доповідає: Власенко Віра Миколаївна - начальник 

служби у справах дітей. 

13Лро хід виконання рішення Броварської міської ради від 15.10.2009 Н21256-71-
05 «Про затверджсння міської комплексної програми запобігання дитячій 

бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустрі ч дітям» на 2010-2017 роки. 
Доповідає: Власенко Віра Миколаївна - начальник 

служби у справах дітей. 

14Лро внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2009р. 

Н21363-77-05 «Про затвердження нової редакції Положення, структури міського 

Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської радІО). 

Доповідає: Петренко Алла Іванівна начальник 

управління праці та соціального захисту населення. 

15Лро виконання Програми зайнятості населення міста Бровари на 2010-2011 
роки, затвердженої рішенням Броварської міської ради віл 29.12.2009 Н21364-
77-05 та затвердження Програми зайнятості населення міста Бровари на 2012-
2014 роки. 

Доповідає: Петренко Алла Іванівна начальник 

управління праці та соціального захисту населення. 

16Лро внессння змін до Положення про Броварський міський територіальний 

центр соціального обслуговування, затвердженого рішенням міської ради від 02 
липня 2010 року Н21565-85-05. 

Доповідає: Лудченко Діана Костянтинівна - директор 

територіального центру соціального обслуговування. 

17Лро внесення доповнень до міської Програми «Дошкільна освіта» на 2011-
2014 р.р.,затвердженої рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 Н2128-
06-06. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник 

управління освіти. 

18Лро 'Затвердження міської Програми «3 турботою про кожного» на 2012-2014 р.р. 
Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник 

управління освіти. 



19Лро внесення змін до Броварської міської ради за N2247-] 8-05 від ]5 березня 
2007 року «Про затвердження Положення про порядок реєстрації об'єктів 
інвестування». 

Доповідає: Сдобнякова Клавдія Борисівна - директор КП 

«Бровариінвестбуд». 

20.про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2012- 2015 роки. 
Доповідає: Андрєєв Василь Олександрович - заступник 

міського голови. 

21Лро затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Бровари 

на 2012-20]6 роки. 
Доповідає: Рожков Дмитро Анатолійович - начальник 

відділу фізичної культури і спорту. 

22Лро затвердження Програми проведення культурно-мистецьких заходів міста 

на 2012 рік. 
Доповідає: Багмут Наталія Андріївна - начальник відділу 

культури. 

2ЗЛро затвердження штатів закладів культури Броварської міської ради на 20]2 
рік. 

Доповідає: Багмут Наталія Андріївна - начальник відділу 

культури. 

24Лро затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки 

Комунального підприємства Броварської міської ради «Телестудія»Наше місто» 

у 20]2 році. 
Доповідає: Куліш Ірина Миколаївна - директор КП 

«Телестудія «Наше місто». 

25Лро затвердження Програми щодо впровадження автоматизованої системи 

контролю і організації діловодства - АСКОД на 20] 2 рік. 
Доповідає: Кузнєцов Костянтин Валентинович 

керуючий справами виконкому. 

26Лро затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки редакції 

газети «Броварська панорами» у 2012 році. 
Доповідає: Глушко Василь Миколайович - головний 

редактор газети Броварської міської ради «Броварська 

панорама». 

ПЛро схвалення Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської 

редакції міськрайонного радіомовлення на 20] 2 рік. 
Доповідає: Кривобок Наталія Андріївна - директор 

Броварської редакції міськрайонного радіомовлення. 

28Лро внесення змін до рішення Броварської міської ради N21498-82-05 від 

22.04.2010 року «Про затвердження Правил благоустрою міста Бровари та втрату 
чинності деяких регуляторних актів». 

Доповідає: Русанов Владислав Олегович - начальник 

спеціального відділу контролю за станом благоустрою та 

зовнішнім дизайном міста. 



29Лро затвердження Програми організації оплачуваних громадських робіт у м. 

Бровари на 2012-2013 роки». 
Доповідає: Левицька Любов Миколаївна - заступник 

директора державного центру зайнятості. 

30. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в постійне користування 

та у власність 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, 

продовження термінів укладення та проведення державної реєстрації 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до 

договорів оренди 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. 

31 Лро 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 

від;\ілу - заступник начальника. 

32Лро підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,0451 га, розташованої по вул.БогунськіЙ. 
Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 

обов'язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 

33Лро підготовку та проведення земельного aYКl\iOHY з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,4000 га, розташованої по вул.Металургів. 
Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 

обов'язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 

34Лро підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,3816 га, розташованої по вул.Металургів в районі 

розміщення хлібозаводу. 
Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна -
виконуюча обов'язки начальника земельного ВІДДілу 

заступник начальника. 

35Лро підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,0600 га, розташованої по бульв. Незалежності в 

районі розміщення Броварського заводу будівельних конструкцій. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна-



виконуюча обов'язки начальника земельного відділу -
заступник начальника. 

36.про затвердження договорів оренди землі та договорів про внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок, договорів купівлі продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення. 

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

37.Про надання дозволу на розстрочення виплати суми за земельну ділянку. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна

виконуюча обов'язки начальника земельного відділу -
заступник начальника. 

38.про 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. 

39.про затвердження Детального плану території обмеженої вул. Київською, вул. 

Металургів, вул. Черняховського, бульв. Незалежності. 

Доповідає: Рибакова Лілія Євгеніївна начальник 

управління містобудування та архітектури, головний 

архітектор міста. 

40.про внесення змін до «Міської програми по будівництву та реконструкції 

об'єктів соціального призначення на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14 січня 2008 року N~591-32-05. 
Доповідає: Мельник Оксана Петрівна виконуюча 
обов'язки начальника відділу капітального будівництва -
заступник начальника. 

41.про внесення змін до «Міської програми по будівництву та реконструкції 

магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008-2011 роки», 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N2593-32-05. 
Доповідає: Мельник Оксана Петрівна виконуюча 

обов'язки начальника відділу капітального будівництва -
заступник начальника. 

42.про внесення змін до «Міської програми по будівництву та реконструкції 

інженерних мереж на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням Броварської 

міської ради від 14.01.2008 року за N2592-32-05. 
Доповідає: Мельник Оксана Петрівна виконуюча 

обов'язки начальника відділу капітального будівництва -
заступник начальника. 

43.про внесення змін до «Міської програми по будівництву ІУ житлового району 

м. Бровари на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 27.03.2008 року N2682-35-05. 

Доповідає: Мельник Оксана Петрівна виконуюча 

обов'язки начальника відділу каштального будівництва -
заступник начальника. 



44.Про внесення змін до «Міської програми ІЮ будівництву та реКОНСТРУКЦIl 

загальноосвітніх, дошкільних закладів,закладів культури на 2008-20 II роки», 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N2595-32-05. 
Доповідає: Мельник Оксана Петрівна виконуюча 

обов'язки начальника відділу капітального будівництва -
заступник начальника. 

45Лро внесення змін до «Міської програми по будівництву павільйонів бювеТIІОГО 

водопостачання з артезіанських свердловин на 2008-2011 роки», затвердженої 

рішенням Броварської міської ради від 27.03.2008 року N2681-35-05. 
Доповідає: Мельник Оксана Петрівна виконуюча 

обов'язки начальника відділу капітального будівництва -
заступник начальника. 

46.1 Іро внесеНІІЯ змін до «Міської програми по вивченню процесів ІІідтоплення ІІа 
території міста Бровари на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 14.01.2008 року N2594-32-05. 

Доповідає: Мельник Оксана Петрівна виконуюча 

обов'язки начальника відділу капітального будівництва -
заступник начальника. 

47Лро затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської 

ради та виконкому, виконавчих органів ради. 

Доповідає: Кузнецов Костянтин Валентинович - керуючий 

справами виконкому. 

48Лро впорядкування тютюнокуріння ІІа території м.Бровари. 

Доповідає: Загуменний Микола Васильович - начальник . . 
управлІННЯ еКОНОМІКИ 

49Лро внесення змін та доповнень )10 рішення Броварської міської ради від 

30.12.2020 N2 110-05-06 «Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2011 рік». 

ДОІІОвідає: 3агуменний Микола Васильович - начальник 

управління економіки. 

50Лро затвердження Програми соціально- економічного та культурного 

розвитку міста Бровари на 2012рік 

Доповідає: ЗагумеНІІИЙ Микола Васильович - начальник 

управління економіки. 
51Лро внесення змін до рішення Броварської міської ради від 09.06.20 І І N2243-
09-06 «Про встановлення місцевих податків і зборів». 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник 

фінансового управління. 

52Лро внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 17.09.09 
N21246-69-05 «Про затвердження Положення про цільовий фонд Броварської 

міської радІО>. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник 

фінансового управління. 

53Лро затвердження плану роботи Броварської міської ради на І півріччя 2012 
року. 

Доповідає: Семенюк Олена Валеріївна - секретар ради. 

54.Різне. 



Додаткові питання: 

IЛро внесення змін у рішення Броварської міської ради від 08.11.20 І О року N203-
О 1-06 «Про утворення виконавчого комітету Броварської міської ради УІ 

скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу». 

Доповідає: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 

2.Про затвердження Програми розвитку чоловічого гандболу в м.Бровари на 

2012-2016 роки. 
Доповідає: Рожков Дмитро Анатолійович - начальник 

відділу фізичної культури і спорту. 

ЗЛро затвердження Програми ліяльності та фінансової підтримки КП рс)щкції 

газети «Нове життю> у 2012 році. 
Доповідає: Слизюк Олена Леонідівна - редактор 

Комунального Підприємства редакції газети «Нове 

життя». 

4Лро приватизацію житлових приміщень гуртожитку по вул. Київській, 298-А. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

5Лро визначення статусу гуртожитку по вул. Шевченка 12-а. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

6Лро внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 24.11.2011 
N2408-15-06 «Про ліквідацію соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) 
«Люби стою> служби у справах дітей Броварської міської ради. 

Доповідає: Власенко Віра Миколаївна - начальник 

служби у справах дітей. 

7.Про продаж земельних ділянок. 

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

заступник начальника. 

8.Про затвердження переліку земельних ділянок для продажу права оренди на 

земельних торгах окремими лотами. 

9Лро продаж 

розташованої 

«Металург». 

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

заступник начальника. 

права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0176 га, 

по бульв. Незалежності в районі спортивного комплексу 

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

заступник начальника. 

10Лро права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0150 га, 

розташованої по вул. Возз'єднання в районі будинків N~5 та N27. 
Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна -
виконуюча обов' язки начальника земельного вімілу 

заступник начальника. 



II.про права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га, 

розташованої на перетині вул. Шевченка та вул. Щорса. 

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

заступник начальника. 

12.про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.201 О N2114-
05-06 «І Іро бюджет міста Бровари на 2011 рію> та додатків 1,2,3. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна 

начальник фінансового управління. 
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