Проект

ПОJJ.НДОК ДЕННИЙ
21-0Ї черГОllО'У ceei~ БРОlВаРСJf:.КОЇ мї,ської ради

СI\:JJIИЮН-ШЯ

VI

Від
о

07 L(ервня 2012 року
14.00 годині м/зала виконкоиу

І.Про приватизацію житлових приміщень гуртожитків.
Доповіда'Є: Данюк Тетяна Іванівна

начальник

управління комунальної власності.
2.про надання дозволу на списання комунального майна територіальної
громади м.Бровари

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна

начальник

управління комунальної власності.

з.про внесення змін в додаток ДО рішення Броварської міської ради від

20.12.2011

.Ns>449-1б-Об "Про надання дозволу на передачу комунального майна.

Доповідає: Дав:ю!с Тетяна Іванівна

- начальник

управління комунальної власності.

4.про надання згоди на ЗШІТІЯ з бшшнсу КП "Служба замовника"
малоповерхового та малоквартирного ЖИ.fJІОвого будинку.

Доповідає: ДанюJC Тетяна Іванівна

- начальник

упраВЛІННЯ комунальної власності.
5.про внесення змін в додаток ДО рішення Броварської міської ради від

29.01.2009 .N21015-55-05

,,про створення постійної комісії із

забезпечення реалізації житлових прав громадян м.Бровари".

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна

начальник

управління комунальної власності.
б.Про надання згодн на безоплатзс прийняття у І<ОМУНальну власність
територіалЬНОl громади м.Бровари гуртожитку по вул.Кирпоноса

Доповідає: ДаНЮJС Тетяна Іванівна

11.

начальник

-

управління комунальної власності.

7.про погодження переліку об'єктів,
власності

територіальної

громади

що перебувають у спільній сумісній
міста

Бровари

Київської

області

та

територіальних громад сіл та селищ Броварського району для передачі в оренду
та продовження терміну дії догонорів оренди.
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна

начальник

-

упршmіння К';:)]vlунальної власності.

8. Про

внесення змін до глану витрат грошових f[адходжень до міського фонду

"Охорона та раціоналЬНЕ' використання природних ресурсів" на 2012 рік.
Доповідає:Озимай Тетяна Петрівна

-

виконуюча

060В"ЯЗКН начальника управління житлово-комунального
господарства

заступник начальника.

9.про внесення змін до Міської: програми утримання та розвитку об'єктів
житлово

-

комуналЬНDГО господарства на

рішенням Броварської Jl,rі;;ької ради від

201] - 2015 роки, затвердженної
03.02.2011 .NQ127-0б-Об.

Доповідає:Озимай Тетяна Петрівна

-

виконуюча

обов"язки начальника управління житлово-комунального
господарства

-

заСТУШ-ІЮ( начальника.

10.про скасування рішення Броварської міської ради від

04.02.2010 N21416-78-05

"Про затвердження ПОР9:ДКУ ВЗ80lOдії місЬКИХ дозвільних органів, які
здійснюють прийом суб"єкті1З господарювання в одному гrриміщенні".
Доповідає:П:roтн!кова Галина Володимирівна - державний

адмініСТРі1ТОР·
11.про затвердження Програми РОЗВИТКУ футболу в м.Бровари на

2012-2016 роки.

Доповідає:Рожков Дмитро Анатолійович

начальник відділу

фіЗИ'-JНОЇ КУЛl;турч та спорту.
12.Про затвердження ПО110ження про міській територіальний осередок Малої

академії наук Броварського НaJ:!ча;JЬfЮ-ВИХОВНОГО об"єднання управління освіти
Броварської міської рад у,
ДоповідасОнищснко Володимир Іванович

-

начальник

упршmіння ,хвіТІІ.

В.Про затвердження Попоження про LlJколу екстернів Броварського навчально
ВИХОВНОГО об"єднання управління освіти Бровар,;)ької міської ради.
Доповідає:Онищенко Володимир Іванович

-

начальник

управління о~вlти.
14.про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навч3..J,ЬНОГО закладу

(ясел-саду) компенсуючо[о ТИПУ "Теремки" Броварської міської ради Київської
області.
Доповідає:Онищенко Володимир Іванович

.- начальник

управління освіти.
15.Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчаJІЬНОГО закладу

(ясел-саду) компенсуючorо ТИПУ "Теремок" Броварської міської ради Київської
області.
Доповідає:Онищенко Володимир Іванович

начальник

упраппіння освіти.
16.Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навч3..J,ЬНОГО закладу

(ясел-саду) комбінованого типу "Барвінок" Броварської міської ради Київської
області.
Доповідає;Онищенко Володимир Іванович

начальник

упрапління о;;віти.
17.Про зат:вердження нової редакції Статуту дошкільного навча."ьного закладу
(ясел··саду) комбінованого типу ,.,Ромашка" Броварської міської ради Київської
області.
Доповідає:Онищенко Володимир Іванович

-

начальник

управління освіти.

lS.про зат:вердження нової редакції Статуту дошкільного навч3..J,ЬНОГО закладу
(ясел-саду) комбінованого типу "Калинка" Броварської J\ficbKoї ради Київської
області.
Доповідає:Онищенко Воподимир Іванович

начальник

управління о:віТІ!.

19.Про затвердження нової редаКllіі Статуту дошкільного навча."ьного закладу

(ясел-саду) комбіновююl"O типу ",Лісова казка" Броварської міської ради Київської
області.

ДоповідасОнищенко Володимир Іванович

-

начальник

упрашrіння освіти.

20.Про затвердження нової редакціі Статуту дошкільного наВЧ;3';lЬНОГО закладу
(я~ел-саду) комбінованого типу ."Малятко" Броварської гдіської ради Київської
області.

Доповідає:Онищеtп;о Володимир Іванович

-

начальник

)'ПРЄlВління о~віти.
21Лро затвердження HOїJO)' редакціі Статуту дошкільного навчального закладу
(ш:ел-саду) комбінованого типу ."ВіночOJС" Броварської міської ради Київської
області.
Доповідає:Онищенко Володимир Іванович - начальник
управління освіти.
22.Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навча.lЬНОГО закладу

(ясел-саду) комбінованого типу "Катюша" Броварської міської ради Київської
області.
Доповідає:Онищенко Володимир Іванович

-

началЬНЕ:К

управління освіТІ!.
23.11ро внесення змін до рішення Броварської міської ради від
N~

1363-77-05

29.12.2009 р.

"Про затвердження НОI30j~ редакції Положення, структури міського

Центру соціальної реабілітації дітеЙ-·інва.тідів Броварської міської ради".
Доповідає: Петренко Алла Іванівна

начальник управлінн:,::

праці та соціального захисту населення.

24.11po

поновлення договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів на

складання технічно]' док)'ментаці'і по оформленню права користування земельними
ді:шнками, та внесення с'УІін до рішень Броварської міської ради.
Доповідає:lvlайборода Світлана Анатоліївна - виконуюча

обов"язки начальника земельного віддіпу

-

заступник

начальника,

2SЛро передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на
виготовлення технічної документаціУ із землеустрою щодо складання документів, щ;:;

посвідчують право на 1емелні ДІЛЯНКИ, ;шданюr дозволів на розробку проектів
землеустрою щодо відведення :;:емел],!-rих діляно=-< у власність та користування,
внесення змін до рішень Броварської міської ради
Доповідає:МайБорода Світлана АнаТО:1ЇЇвна - виконуюча
060В"Я3К0 начальника земельного відділу

заступник

-

наu;апьника.

2(,.Про надання повноР<;;кень щодо уклаД6J-IНЯ договорів про оплату авансового

внеску в рахуr-юк оплати ціни земельної ,rjлянки
Доповідає:М:нlборода Світлана Анатолі'івна
обов"язrС0 Ші Ча!1ЬН ика земельного ВlДД1ЛУ

-

виконуюча

заступник

}lаЧEl:Іьника.

27Лро продаж земельних ділянок
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча
обов"язки начальника земельного відділу

-

заступник

начаJlьника.

28Лро затвердження переліку земельних ділянок для продажу права оренди на
земельних торгах окремими лотами

Дс)[ювідає.:IvfаЙ60рода Світлана Анатодіlвна - виконуюча
обов"юки Ilа с rапьника земельного відділу - заступник
начальника.

29.Про продаж права оренцн зе.У1ел::,ної ділянки орієнтовною площею

розташованої в районі вул. Київській

0,0416

га,

333

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна
обов"язки начальника земельного відділу

виконуюча

-

заступник

-

начальника.

ЗО.Про продаж права O~"'~HДH земельної ділянки орієнтовною площею

0,0100

га,

розташованої в районі в:rп. Драгоманова Михай:ш,2

Допов ідае Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча
обоп"язки начальника земельного відділу

заступник

-

начальника.

ЗІЛро продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею

0,0122

га,

розташованої в районі вул. Драгоманова Михай:rа,2
ДоповіДClє:Майборода Світлана Анатоліївна

обов"язС<и начальника земельного :відділу

виконуюча

заступник

-

начальника.

32.Про продаж права оренди земельної дішшки орієнтовною площею

0,0325

га,

розташованої ІЗ районі вул. Драгоманова МихаЙла,2.
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна
обоп"яз:ки начальника земельного відділу

-

-

виконуюча

заступник

НRчanьника.

З3Jlро виконання «Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного
клімату в м.Бровари НЕі
інзестицій та

:2009-2011

рокю> та затвердження «Програми залучення

поліпшсвняінвеСТУlційного клімату в м.Бро:вари

на

2012-2014

роки»

Догювідас: Загуменний Микола Васильович

-

начальник

управління економіки.
З4Лро внесення змін до рішення Броварської міської ради від

29.12.2011 року
20]2 рік" та додатків 1,2,3,3-1,6,7,8".
Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник

И~506-17-06 "Про бюджет міста на

фінансового управління.
35.Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бровари за І квартал

20]2 року
Доповідае Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник
фінансового управління.

З6Лро внесення змін в додаток

2 до

рішення Броварської міської ради від

09.06.2011 И~243-09-06 "Про встановлення місцевих податків і зборів".
Доnовідае ПштамаРЧУI( Наталія Олексіївна - начальник
фінансового управління.
З7Лро затвердження ПШІНУ роботи Броварської міської ради на ІІ півріччя

2012

року.

Доповідає:Семенюк Олена Валс:ріївна - секретар ради.

З8.Про затвердження в новій редакції Положення про звання "Почесний
громадянин міста Бровари".
Допові,Шlє:Семенн.ж Олена Валеріївна

39.Різне.

секретар ради.

Додаткові питання:

1Лро зміну назви центру ДИТЯЧО-fОНацьких клубів та затвердження нової редакції

Статуту центру дозвілля і творчості "Тріумф".
Доповідає:Онищенко :Володимир Іванович

-

начальник

управління освіти.

2Лро внесення змін до ,.програми охорони навколишнього природного
середовиша на 2008-2012 роки", затвердженого рішенням Броварської міської
ради від 14.01.2008 р. N2б12-З2-05.
Доповідає:Вознюк Костянтин Олександрович начаlJЬНИК управління житлово-комунального
господарства.

ЗЛро внесення змін в додаток

12.04.2012 N!669-20-06 "Jlpo

2 до рішення

Броварської міської ради від

затвердження Програми приватизації об"єктів права

комунальної власностї територіальної громади м.Бровари на
Доповідає: ДaНJOK Тетяна Івнівна

-

управління комунальної власності.

2012 рік".
начальник

Додаткові питання:

4.Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовноюплощею

0,3909

га,

розташованої на перетині вул.Кутузова та вул.Радистів.
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча
обов"язки начальника земельного відділу

заступник

-

начальника.

5.про

надання в оренду земельної ділянки площею

вул.Возз"єднання в районі будинків
травня

N25

та

N2 7,

0,0150

га, розташованої по

за результатами аукціону від

22

2012 року.
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна
обов"язки начальника земельного відділу

виконуюча

-

заступник

-

начальника.

6.Про

надання в оренду земельної ділянки площею

0,0176

га, розташованої по

бульв. Незалежності в районі спортивного комплексу "Металург", за результатами
аукціону від

22 травня 2012

року.

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча

обов"язки начальника земельного відділу

заступник

-

начальника.

7.Про

надання в оренду земельної ділянки площею

0,0275 га, розташованої по
22 травня 2012 року.
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча
обов"язки начальника земельного відділу - заступник

вул.БогунськиЙ, за результатами аукціону від

начальника.

8Лро припинення дії договору оренди земельної ділянки під тимчасовою спорудою
для здійснення підприємницької діяльності шляхом його розірвання.
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча

обов"язки начальника земельного відділу - заступник
начальника.

9.про продаж право оренди земельної ділянки орієнтовною площею

0,0200

га,

розташованої по вул.короленка в районі розміщення ТЦ "Форум".
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна

обов"язки начальника земельного відділу

-

-

виконуюча

заступник

начальника.

1о.про

продаж право оренди земельної ділянки орієнтовною площею

0,0300

га,

розташованої по вул.короленка в районі розміщення ТЦ "Форум".
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна

-

виконуюча

обов"язки начальника земельного відділу - заступник
начальника.

11.про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської
ради та виконкому, виконавчих органів ради.
Доповідає: Кузнєцов Костянтин Валентинович

-

керуючий справами виконкому.

12.про передачу видатків з бюждету міста Бровари до бюджету Броварської
районної ради на виконання делегованих державних повноважень.

Доповідає:Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник

фінансового управління.

13 .про

передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по галузі "Засоби

масової інформації".

Доповідає:Паламарчук Наталія Олексіївна

-

начальник

фінансового управління.
14.про прийняття коштів на здійснення видатків, що враховуються при

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету
Броварського району до бюджету міста.
Доповідає:Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник

фінансового управління.
15.про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від

29.12.2011

Н2

504-17 -06"Про

затвердження Програми соціально-економічного

та культурного розвитку міста на

2012 рік"

(з наступними змінами).

Доповідає:Загуменний Микола Васильович
управління економіки.

-

начальник

