
Проект 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

2-ої позачергової сесії Броварської міської ради VI скликання 

від 11. 11.2010 
о 14.00 годині м/зала виконкому 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари повітряних ліній електропередачі Пл.-0,4 кВ 
від КТП-27. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - виконуюча обов'язки 
начальника комунальної власності - заступник начальника. 

2. Про надання згоди на безоплатне , прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж електро та газопостачання по 
вулицях Прилуцька, Покровська, Б.Хмельницького, Кутузова, Гастелло, 
Кононенка, Зелена, Авіаційна та Будівельників. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - виконуюча обов'язки 
начальника комунальної власності - заступник начальника. 

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари ДНЗ „Білочка". 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - виконуюча обов'язки 
начальника комунальної власності - заступник начальника. 

4. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх електричних мереж по вулицях: 
Василя Симоненка, Фельдмана, Івана Нечуя-Левицького та Платона Майбороди. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - виконуюча обов'язки 
начальника комунальної власності - заступник начальника. 

5. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж водопостачання та 
каналізації до житлових будинків ДП „Київське облпідприємство". 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - виконуюча обов'язки 
начальника комунальної власності - заступник начальника. 

6. Про надання дозволу на передачу комунального майна територіальної громади 
м. Бровари. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - виконуюча обов'язки 
начальника комунальної власності - заступник начальника. 

7. Про надбавки до посадових окладів керівникам дошкільних навчальних 
закладів та заступникам загальноосвітніх навчальних закладів у 2010 році. 

Доповідає: Онищенко. Володимир Іванович - начальник 
управління освіти. 

8. Про затвердження кошторису витрат грошових надходжень до міського 
природоохоронного фонду на 2010 рік. 

Доповідає: Морозова Валентина Олексіївна - начальник 
управління житлово-комунального господарства. 



9. Про внесення змін до програми „Утримання та розвитку об'єктів житлово-
комунального господарства на 2008-1010 роки", затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 №588-32-03. 

Доповідає: Озимай Тетяна Петрівна - виконуюча обов'язки 
начальника управління - заступник начальник управління. 

10. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської 
ради та виконкому, виконавчих органів ради. 

Доповідає: Ільєва Ірина Миколаївна - начальник відділу з 
кадрових питань. 

11. Про присвоєння рангу міському голові Сапожку І.В. 
Доповідає: Ільєва Ірина Миколаївна - начальник відділу з 
кадрових питань. 

12. Про впорядкування умов оплати міського голови, секретаря ради, заступників 
міського голови, керуючого справами виконкому. 

Доповідає: Ільєва Ірина Миколаївна - начальник відділу з 
кадрових питань. 

13. Про внесення змін та доповнень до Положення про управління економіки , 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 29.12.2005 №871-41-04 
„Про затвердження нової редакції „Положення про управління економіки". 

Доповідає: Ільєва Ірина Миколаївна - начальник відділу з 
кадрових питань. 

14. Про продаж земельної ділянки. 
Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 
обов'язки начальника земельного відділу - заступник 
начальника. 

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 надання в оренду земельної ділянки площею 0,0336 га, розташованої по 
вул. Чкалова, 7, за результатами аукціону від 15 вересня 2010 року. 

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

17. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,1400 га, розташованої по 
Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ „Автобансервіс", за результатами 
аукціону від 15 вересня 2010 року. 

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

18. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0600 га, розташованої по 
вул. Чкалова, 4-а, за результатами аукціону від 01 жовтня 2010 року. 



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

19. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2011 рік. 

Доповідає: Полішук Тетяна Григорівна - начальник 
управління економіки. 

20. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 р. № 1518-83-05 „Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста Бровари на 2010 рік". 

Доповідає: Поліщук Тетяна Григорівна - начальник 
управління економіки. 

21. Про підсумки виконання Програми срціально-економічного та культурного 
розвитку міста Бровари за 9 місяців 2010 року. 

Доповідає: Поліщук Тетяна Григорівна - начальник 
управління економіки. 

22. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13.05.2010 року 
№ 1519-83-05 „Про бюджет міста на 2010 рік та додатків 1,2,3,6,7". 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник 
фінансового управління. 

23. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Бровари за 9 місяців 2010 
року. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник 
фінансового управління. 

24. Різне 


