
Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
19-0Ї чергової сесії Броварської міської ради УІ скликання 

Від 16.02.2012 р. 
о 14.00 годині м/зала виконкому 

1Лро безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 

м.Бровари майна гуртожитку по вул.короленка 65. 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління 

комунальної власності. 
2.Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 

м.Бровари квартири N!!8З в житловому будинку N!!21 по вул. Грушевського 
Михайла. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 

ЗЛро визначення статусу гуртожитків. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 

4Лро приватизацію житлових приміщень гуртожитків. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 

5.Про надання дозволу на списання комунального майна територіальної громади 

м.Бровари. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 
управління комунальної власності. 

б.Про затвердження порядку і нормативів відрахування господарськими 

організаціями до місцевого бюджету частини прибутку (доходу) на 2012 рік. 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 
7Лро використання коштів, отриманих від оренди комунального 
майна територіальної громади м. Бровари в 2011 році. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 

8Лро затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства міста Бровари на 2012-2014 роки. 
Доповідає: Озимай Тетяна Петрівна - виконуюча 
обов'язки начальника управління житлово-комунального 

господарства, заступник начальника 

9.Про внесення змін до «Програми охорони навколишнього природного 

середовища на 2008-2012 роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 14.01.2008 року N!!612-З2-05. 

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

комунального господарства, заступник начальника 

10Лро передачу дитячо-юнацьких клубів І.ІДЮК дО відділу фізкультури та 

спорту. 



Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник 

управління освіти. 

11.про надбавки до посадових окладів для працівників освіти у 2012 році. 
Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник 

управління освіти. 

12.про внесення доповнень до міської Програми «Загальна середня освіта» на 
2011-2014 р.р., затвердженої рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
N!! 129-06-06. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник 
управління освіти. 

13 .про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання учасників 
бойових дій, інвалідів війни та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 

та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, які проживають у м. Бровари. 

Доповідає: Петренко Алла Іванівна - начальник управління 

праці та соціального захисту населення. 

14.про хід виконання Програми проведення культурно-мистецьких заходів міста 

за 2011 рік. 
Доповідає:Багмут Наталія Андріївна - начальник відділу 

культури. 

15.про внесення змін до Додатку 2, затвердженого рішенням міської ради від 2 
липня 2010 року N!!1565-85-05. 

Доповідає: Лудченко Діана Костянтинівна - директор 
територіального центру соціального обслуговування. 

16.про затвердження Програми Броварської міськрайонної організації ВГОІ 

«Союз Чорнобиль України» на 2012-2015 роки. 
Доповідає: Хрущенко Михайло Михайлович - голова 

ради Броварської міськрайонної організації ВГОІ «Союз 

Чорнобиль України». 

17.Про затвердження Положення про спеціалізоване комунальне підприємство 

Броварської міської ради Київської області «Броварська ритуальна служба». 

Доповідає: Корнієнко Володимир Опанасович - директор 

спеціалізованого комунального підприємства «Броварська 

ритуальна служба». 

І8.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 юридичним і фізичним особам 

та внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 

обов'язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 

19.Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів 
виготовлення технічної документації по оформленню на 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. 

20Лро попереднє погодження місць розташування тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

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

21Лро продаж земельних ділянок. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 

обов'язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 

22Лро надання дозволу на розстрочення виплати суми за земельну ділянку 

та продовження терміну укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 

обов'язки начальника земельного відділу - заступник 

начальника. 

23Лро затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ, бульвару та майдану 

на території м.Бровари. 

Доповідає: Рибакова Лілія Євгеніївна - начальник 

управління містобудування та архітектури, головний 

архітектор міста. 

24Лро надання дозволу виконавчому комітету Броварської міської ради 
визначити розмір пайової участі (внеску) замовників будівництва об'єктів 

містобудування у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Бровари. 

Доповідає: Рибакова Лілія 

управління містобудування 

архітектор міста. 

Євгеніївна - начальник 

та архітектури, головний 

25Лро внесення змін до рішення Броварської міської ради від 26.11.2009 N!!1332-
75-05 «Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Бровари на 2010-2015 
роки». 

Доповідає: Виноградова Лариса Миколаївна - заступник 

міського голови. 

26Лро внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 

29.12.2011 N!!504-17-06 «Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2012 рію>(з наступними змінами). 

Доповідає: Загуменний Микола Васильович - начальник 

управління економіки. 

27.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 N!!506-
17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік» та додатків 1,2,3,6,7,8. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник 

фінансового управління. 



28.про затвердження звіry про виконання бюджеry міста Бровари за 2011 рік. 
Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник 

фінансового управління. 

29.про внесення змін в додаток 2 рішення Броварської міської ради від 09.06.2011 
И2243-09-06 «Про встановлення місцевих податків і зборів». 

30.Різне. 

Додаткові питання: 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник 

фінансового управління. 

I.Про затвердження на посаду засryпників Броварського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 
Доповідає:Немчіна Тетяна Федорівна - перший секретар 
Броварської міської Соціалістичної партії України. 

2.Про затвердження на посаду керуючого справами виконавчого KOMiTery міської 
ради. 

Доповідає:Немчіна Тетяна Федорівна - перший секретар 

Броварської міської Соціалістичної партії України. 

3 .про заслуховування інформації про стан законності та правопорядку на 
території Броварського регіону. 

Доповідає:Гарник Микола Васильович - Броварський 
міжрайонний прокурор, Державний радник юстиції 1 
класу. 

4.Про реорганізацію дощкільного навчального закладу «Колосою) в дошкільний 

навчальний заклад ясла-садок-центр розвитку дитини «Веселка». 

Доповідає:Онищенко Володимир Іванович - начальник 

управління освіти. 

5. Про відновлення діялності дошкільного навчального закладу «Лісова казка». 
Доповідає:Онищенко Володимир Іванович - начальник 

управління освіти. 

6. Про затвердження CTaryTY дошкільного навчального закладу «Лісова казка». 
Доповідає:Онищенко Володимир Іванович - начальник 

управління освіти. 

7. Про внесення змін до плану витрат грошових надходжень до міського фонду 
«Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на 2012 рік. 

Доповідає: Доповідає: Озимай Тетяна Петрівна 

виконуюча обов'язки начальника управління житлово

комунального господарства, засryпник начальника 

8. Про 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 И!! 127-06-06. 

Доповідає: Доповідає: Озимай Тетяна Петрівна 

виконуюча обов'язки начальника управління житлово

комунального господарства, заступник начальника 



9. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари майна, що перебуває на балансі підприємства Укоопспілки 

«Броварський завод торговельного машинобудування». 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

10. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 .N2369-
14-06 «Про надання дозволу на передачу комунального майна з балансу 

соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) «Любисток». 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 

11. Про внесення змін в додаток до «Міської програми по будівництву та 

реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008-2012 
роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. за .N2 
593-32-05. 

Доповідає: Мельник Оксана Петрівна - начальник відділу 

капітального будівництва. 

12. Про прийняття коштів на ЗДlИснення видатків, що враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету Броварського 

району до бюджету міста Бровари. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник 

фінансового управління. 

13. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари гуртожитку по вул. Красовського, 19-а. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник 

управління комунальної власності. 
14. Про введення додаткових штатних одиниць міському Центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради. 

Доповідає: Петренко Алла Іванівна начальник 

управління праці та соціального захисту населення. 

15. Про 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. 

16. Про внесення змін в пункт 2 рішення Броварської міської ради від 05.08.2010 
року .N2 1614-87-05 «Про затвердження Положення та персонального складу 
комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із 
землеустрою» . 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 

обов' язки начальника земельного відділу - заступник 
начальника. 
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