
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

23-0Ї чергової сесії Броварської міської ради УІ СI(ЛИКalІШІ 

віл] з вересня 20] 2 року 
о ] 4.00 годині м/зала ВИКОНКОМУ 

] .Про приватизацію житлових приміщень гуртожитків. 
Доповідає:Данюк Тетяна Іванівна - начальник 
управління комунальної власності. 

2.гІро надання дозволу на Сl1исання комунального майна територіальної 

громади м.Бровари. 

Доповідає:Данюк Тетяна Іванівна - начальник. 
управління комунальної власності. 

З.Про надання дозволу Броварській центральній районній лікарні 1Іа списання 

майна. 

Доповідає:Данюк Тетяна Іванівnа - начальник 
управління комунальної власності. 

4.Про надання дозволу на переоцінку комунального майна територіальної 

громади м.Бровари, що перебуває на балансі ПАТ "Київоблгаз". 

ДОlIовідає:Данюк Тетяна Іванівnа - начальник 
управління комунальної власності. 

5.1 Іро безоплатне прийняття у комунальну власні сть територіальної громади 
м.Бровари мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку 110 

бульвару Незалежності, 8. 
Доповідає:Данюк Тетяна Іванівна - начальник 
управління комунальної власності. 

6.Про затвердження типового договору !ІрО передачу майна територіальної 

громади міста Бровари в оренду. 

Доповідає:Данюк Тетяна Іванівна - начальник 
управління комунальної власності. 

7.ІІро внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 

29.12.20] ] N2458-] 7-06 "Про затвердження Мето~(Ики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду комунального майна територіальної громади 

м.Бровари в новій редакції". 

Доповідає:Дашок Тетяна Іванівна - начальник 
УlIравління комунальної власності. 

8.Jlpo погодження [lереліку об"єктів що перебувають у спільній сумісній 
власності територіальної громади міста Бровари Київської оБSJaсті та 

територіальних громад сіл та селищ Броварського району для передачі в 

оренду. 

ДОllовідає:Данюк Тетяна Іванівна - наL]альник 

управління комунальної власності. 

9.Jlpo внесення 3:У1ін до Статуту комунального підприємства Броварської 
міської ради Київської області "Броваритепловодоенергія". 

ДОllовідає:Сафронов Сергій Вікторович - директор 

комунального ПІДприсмства 

"БроваритеТlJlоводоенергія" . 



І О.Про зміну назви дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого 

типу - центру розвитку дитини «Веселка» на дошкільний навчальний заклад (ясла
салок) комбінованого типу - центру розвитку дитини "Золотой ключик" 

Броварської місько·і ради Київської області та внесення змін до Статуту. 

Доповідас:Онищенко Володимир Іванович - начальник 
управління освіти. 

І І .Про припинеНІ!Я права користування lемельними ділянками, затвердження 

технічної ДОКУ]\'lентанії із землеустрою щодо передачі у користування земельних 

ділянок, надання ДОЗВОЛІв на складання технічної документації, проектів 

зе:vrлеустрою по оформленню права користування земельними ділянками, 

поновлення договорів оренди, внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - иконуюча 

обо"язки начальника земельного відділу -заступник 

начальника. 

І 2ТІро передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 

що посвідчують право на земельні ділянки, надання дозволів на РО1робку проектів 

зе1\1J[еустрою щодо відвелеНІ!Я земельних ділянок, внесення змін до рішень 

Броварської MichKOЇ ради. 

Доповідає:Май60рода Світлана Лнатоліївна - иконуюча 

обо"язки начальника земельного відділу -заступник 

начальника. 

13. Про затвердження переліку земельних ДІлянок для продажу на земельних 

торгах окремими лотами. 

Доповідас:Майборода Світлана Анатоліївна - иконуюча 

обо"язки начальника земельного відділу -заступник 

начальника. 

14Лро продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею О, І ООО га, 

розташованої по бульв. Незалежності в районі кінцевої станції та тягової підстанції 

ТРО~1ейбусної лінії Бровари-Київ. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - иконуюча 

обо"язки начальника земельного відділу -заступник 

начальника. 

І 5Лро внесення ·,мін в пункт 2 рішення Броварської міської ради від 05.08.20 І О NQ 
І 6 І 4-87-05 -ХІра затвердження Положення та персонального складу комісії з 

розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою". 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - иконуюча 

обо"язки начальника земельного відділу -заступник 

начали!Ика. 

16.Про затверлження договорів оренди земельних ділянок, договорів про внесення 

змін до договорів оренди земельних ділянок, договорів про встановлення 

особистого строкового сервітуту. 

Доповідає:Майборода Світлана Лнатоліївна - ИКОНУlOча 

обо"язки начальника 1емельного відділу -заступник 

начальника. 

І 7.Про підсумки виконання "Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міета на 20 І 2 рік" за І півріччя 20 І 2 року. 
Доповідає:3агуменний Микола Васильович -
начальник управління економіки. 



18.гІро внесення змін до рішсння Броварської міської рали від 07.06.2012 
за N~657-21-06 ,,1 Іро виконання "Програми -залучсння інвестицій та 
ІІО:ІіJJШСННЯ інвестиціЙНОJ·О KJJiMaTY в м.Бровари на 2009-2011 роки" та 
затвердження "Програми залучення інвестицій та поліпшення 

іНВССТИJjійного клімату в м.Бровари па 2012-2014 роки". 
Лоповідає:Загуменний Микола Васильович -
начальник управління скономіки. 

19.гІро внесення змін та ДОІJOВllень ЛО рішення Броварської міської ради 

від 29.12.20 11 N~504-17-06 "Про затвердження Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік"(з наступними 
змінами). 

Доповідас:Зщ·уменниЙ Микола Васильович -
начальник управління економіки. 

20.про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року 

N~ 506-] 7-06 «Про бюджет міста на 2012 рію) та додатків 1,2,3,3-1,6,7,8». 
Доповідає:Паламарчук Наталія Олексіївна -
начальник фінансового управління. 

2] .Про затвердження проектів внесення змін в Детальні плани територій. 
Доповідає:Рибакова Лілія Євгенівна - начальник 
управління містобудування та архітектури. 

22Лро затверджсння списку присяжних Броварського міськрайонного суду 

Київської області. 

23.Різне. 

Додаткові питання: 

Доповідас:Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна

начальник юридичного відділу. 

I.Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Бровари". 

Доповідає:Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 

2.Про внесення доповнень до Статуту комунального підприємства Броварської 

міської ради Київської області "Броваритепловодоепергія". 

Доповідає:Сафронов Сергій Вікторович - директор 

комунального підприємства "Броваритепловодоенергія". 

з.гІро визнання таким, що втратило чинність рішення від 25.05.20]0 року 
N~] 550-84-05 "Про -затвердження "Місцевих правил приймання стічних вод 
ПJДПРИЄМСТВ У комунальні та відомчі системи каналізації м.Бровари" в новій 

редакції" . 
Доповідає:Сафронов Сергій Вікторович - директор 

комунального підприємства 

"Броваритепловодоенергія" . 
4.ІІро внссення змін до Міської програми утримання та розвитку об'єктів житлово

комунального господарства на 20] І - 20] 5 роки, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 03.02.2011 N2127-06-06. 

Доповідає:Вознюк Костянтин Олександрович -
начальник управління житлово-комунального 

господарства. 



5.Про внесення змін до плану витрат грошових надходжень до міського фонду 

"Охорона та раціональне використання природних ресурсів" на 20 І 2 рік. 
Доповідає:Вознюк Костянтин Олександрович -
начальник управління житлово-комунального 

господарства. 

6Лро внесення змін та доповнень до міської Програми "Дошкільна освіта" на 

20 І 1-2014 р.р, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
NQ 12 8-06-06. 

ДОІІовідає:Онищенко Володимир Іванович - начальник 
управління освіти. 

7.Про внссення змін та доповнень до міської Програми "Загальна середня 

освіта" на 20 І 1-2014 р.р, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
03.02.20 І І N!.' І 29-06-06. 

Доповідає:Онищснко Володимир Іванович - начапьник 
управління освіти. 

8.про внесення змін до Статуту Броварської центральної районної лікарні. 

Доповідає:Багнюк Валентин Віталійович - головний 

лікар Броварської цснтральної районної лікарні. 

9Лро внесення змін в додаток до Програми фінансування Центру 

обслуговування платників податків м.Бровари Київської області на 20 І 2 рік. 
Доповідає:Паламарчук Наталія Олексіївна -
начальник фінансового управління. 


