
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
7-01 чеРI"080і CeCJI ВРО"рсІоICOІ иIcwcol РІІД. VI аш.а ••• 

Від 17.03.2011р. 
о 14.00 roдині мlзanа ВИltопому 

I.Про HIДIUIJW зroди ва безоплатне ПРIІЙНПТ8 у xOмyRlIJIЬнy впасиіС'По 
територiam.ноі rpoм8ДИ м.Бровари ба:ІИ відпоЧllllX)' в с.Рожни Броварсьхоro 
району. 

Доповідає: В03JПOХ КоCТJIНТИН ОлеXCllll,ЦpОВИЧ
нач8JIWПIХ упр8впіlllUl xoмyнanьнoi вnacиості. 

2.Про бс:юпnaтне приJiнaтra у хомyиanьнy впасиість тepиropiam.ноі rpoмади 
м.Бровари «Будівництво цeнтpllJlЬНOi районноі пonixnініхи на 1000 відвідувань 
Броварсьхоі црл по вул.llleвченха, 14 в м.Бровари». 

Доповідк: Вoзвroх l<oCТJIнтин Опехсандровнч
начam.ниx управпiнJUI XOмyRllJlЬНOi вnacиості. 

3'nро надінп зroди на безопnaтне ПРIIЙНp"DI у ХОмyRlШЬнy вnacиість 
repиторіаш.иоі rpoмади м.Бровари l')'РТО8ІІТХ)' по вуn.Гeonоriв, S. 

Доповідає: ВО3НJOХ КОCТJlН"1'ИН ОлeXCllll,ЦpОВНЧ -
: наЧ8JIWПIX управпiнD xoМ)'НllJWloi впасності. 

4'nро виeceнJI8 змін до Попо.евп про Упp8Вlliии XOМ)'RIIJПtIIоі вnacиості 
Броварсьхоі місьхоі ради. 3&Т8ерд.:ене рішeннDI Броварсьхоі місьхоі р8ДИ від 
15.04.2004 NМ36-21-24. • 

Доповідає: B03НJOX КOCТJIНТИН Олехсандровнч
наЧ8JIWПIX упрaвnіННJI хомунanьиоі впасиості. 

5.Про lІ8ДІІІІН8 Д03ВOJl)' на СПИCIUIJUI основних засобів. 
Доповідає: ВО3НІОІІ: 1(0CТJIН"1'ИН Олександрович -
начanЬНJDC упрaвnінп xoмyнam.нoi впасності. 

6.Про HIIДIIIIU д03lllШY на передачу xoмyнam.нoro _ма!іиа тenuopіanьиоі 1"роМ8ДИ 
м.Бровари. 

Доповідає:В03НJOІІ: КоCТJIНТИII Опехсандрович -
R&ЧIUUoНIIІІ: управпінн8 xoМYНlJIЬНoi впасності. 

7.Про ВВeceнIUI змін до Рішевп Броварсьхоі місьхоі ради від 03.02.2011 
Н!122-06-06. 

. Доповідк: Во:ппох КOCТJIНТИН OJIеиавJQЮВНЧ-
ва'WПtlllllС управпінп хомунam.иоі IШ8Свості. 

В.Про внесeJIIUI змін до сxnвду постіlноі хомісії із забе:шеченп реалізації 
:КИТ.DОВИХ проб.пем rpoМ8,ДDI м.Бровари. 3&ТIIepДJI:eRoi рїшенпм Броварсьхоі 
міCloXOір.ди від 09.12.2010 *9-03-06. 

Доповідк: B03НJOX KOCТJIIIТIIH Олехсаи.црович -
иаЧlШlollИX упрІІВПiвJUI xoмyнanьиоі вnacиості. 

9.Про 3&"l"IIC:pДD1IIUI доповнена до перепіху об'ЄJtТi-. що переб)'lllllO"Пo у 
xoМYНlJIЬНii впасності територіаш.ної rpОМ8ДИ м.Бровари та пiдuraIoть 
прllВ&1'll38ЦЇiу 2011 році. 

Доповідк: ВО3ВІОХ ICocшrrин О.пехсавдровнч
начlШltllИX yпpaвnіlllUl xoМYНlIJIЬНoi IШ8Сності. 
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10.Dpo ЗаТВеРДЖеІІИ JJJWlїB вихориcтaнu коштів, cnplIМ8IIIIX від передачі 
кoм)'lllulыlro Mdвa в оренду. . 

. Доповідає: B03RIOK ІСОС'ІП1'Ин Qпехсаидрович -
начam.нп управпівн. комyнam.иоі впасності. 

11.Про встановпени пim.roвоі оревдноі !Шати. 
Доповідає: B03RIOK ІСocmurrив Qпехсаидрович -
начam.нп управпінп КOмyJl8JIЬНOi ВJI8CНOCТЇ. 

12.прО внесенп 3міи до місноі ПРОJ1'lDOl _УТРИМIІІІІІ8 та РО3ВИТІС)' 06'ЄJCТЇB 
:ІаІТПО80-хомуиапьноro rocподарства на 2011-2015 POJaD, 38Т11ерд]пноі рішeнJIDI 
5роварсr.xoі місr.xoї ради від 03.02.2011 N!127-06-06. 

Доповідає: 0зимaJI Тетпа Потрївва - вихонуюча 
о6ов'DJCII начапr.нпа yпpIIIIJIiнм :ІаІТпово-хомунlUПtНоro 
rocподарства - зacтynнп Н&Ч1ШItIIJID. 

13.ІІро безкоштовне і пim.roве xapчyIIIIIIU учнів та вихованців 311JCJI8ДЇB освіти 
міста. 

Доповідає: онищенко ВOJIОДИМИР Іванович - наЧIUIItIIJIJC 
ynpaвпiви освіти. 

14.І1ро внeceиD змів до cnrryтy та :arrвepДЖeRIIJI ПOJlODRU про вечіpRlO 
(змінну) 3&J'8JIЬHO - освіТИJO IПXOJIY п-ш ступенів. Центрів РО3ВІІТІС)' ДИТІІІІІІ, 
професіllноі і·п03lllDldm.ної освіти 5poвapcькoro НUЧIUПtНО-ВИХОВИОro 
06't:дJI&НП управпіни освіти 5роварсної місr.xoї ради. 

Доповідає: Онищенко Всшодимир Іванович - наЧaJIIoJIIIJC 
упрввпіJIJDI освіти. 

15.Dpo зат&ерДDН118 cnrryтy 5удипу дитnоі та IOнaцr.xoi творчості У новій 
eд1UЩIl. 

Доповідає: онищенко Всшодимир Іванович - начапьнп 
управпіllНJl освіти. 

16.Про BHCCeнu змін до додатку 2 рішенlU.5ровврсr.xoї місиоі рlДИ від 
26.04.2007 роху Ю298-20-05 «Про затверД]ПIIНJI ПOJlОDIIНJI про СТипендії місної 
рlДИ кращим студентам вищих нuчlIJIЬНИX 3UJIIДЇB міста в новій редакції». 

Доповідає: Тeпmoк Лариса МиJCOJlll1"Вна - начап.иих 
ВiДДiJIY у справах сі_ї та MOJIOДЇ. 

17.ІІро внесена змін у додаток 1 рішеип Броварсr.xoї місної ради від 
26.05.2005 року Ю734-34-04 «Про затверДDНJU: нової редахціі ПOJlОDIIНJI про 
віддіп у справах сі_і та MOJIOДЇ Броварсної місної рlДИ та внесена змін у 
r:rpyrrypy віддіпу у справах сім»ї та MOJIOдi» (зі змінами від 31.08.2006 N!94-07-
05, від 21.02.2008 .мб34-33-О5. від 29.01.2009 ні 1041-55-05). 

Доповідає: Тeпmoк JJapиса,Михо.паівна - начaJIЬНИК 
BiддiJJy у справах сім»і та MOJIoдi. 

18.Про припинeвJUI прна КОРИcтy&allНJlзсме.пьними дiJшucaми. затверджeнu 
технічної документації із 3емпеустроlO щодо передачі в постійне хористу&1НIUr та 
НІД&Иа в оренду зсме.пьних ДЇJIDoK, продоucеИНІІ -repмiНЇB користу&вна 

земе.пьн1DПl дiпDпtaми. ІІІІДІІІІП Д03ВOJliB на СК'ПlД8RНR технічної документації по 
оформпeннro права хориcтyJIIIIIИ земe.JWПllOl ДЇJшIDмИ IОрИДIIЧНJIМ і фізичним 
особам та внесеИНІІ змін до ріШeD Броварсьхоі міс.кої рвди. 

Доповідає: Майборода Світпвна Анатопіі"вна - виконуюча 
рбов'lI3JCII начllШtНИlC& земenноro віддіпу - заступник 
kаЧ8JIЬНИD. 

19.Про передачу земе.пьних діпнок 11JO"8ДD8." У lШ8Сиість, lІ8Д8ІІП Д03ВOJ1iB на 
виroтoвпеип технічноі документації по оформпеRНlO пpua впасності та 
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кориC'I)'ВIIIID. Н8ДIIIID дODOJJiв на розробленна проектів зeмJIeyc'1JJOIO щодо 
відведенна seмeпьвиx дШпок У впаснїcn. та ВНeceннJI змін до pimeJп. Броварської 
міської ради. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча 
оБОВ'JI30 начanwunca земem.ноro відділу - зlC'l')'ПНИІС 
начanltllИD. 

20.Про BIIДIIIIIUI повноважень щодо YКnaДaRIDI доroвору про ОПJJa1')' авансовоro 
внеску в рахунок ОlШати ціни зекem.ної дШпп. 

,Доповідає: МаАБОРОДа Світлана Aнa10mївнa - виконуюча 
оБОВ·JI30 начanьника земem.ноro вiддiny - заступник 
наЧIlJПoНИD. 

11 Лро ВНeceнJIII змін в додаток до рішева Броварської міської ради від 
09.12.201 О року М63-О3-06 «Про затвердженп ПepcDlIIIJIЬНоro CICJJ8Дy 
ПОroд8YВ&JПdlої комісії по вирішеRlllO спірних питань та інших питань. 
пов'JI3IIIIIIX З розмежуlllllllDl земem.ниx дiJшlОIС. 

Доповідає: Майборода Світлана AнaтoniiBHa - виконуюча 
оБОВ'JI30 начanьника земcnьноro відділу - застymпuc 
lI8Ч8JJЬНIID. 

22.про 3&ТIIeJWDIIIDI пOJlODRU про зекCJJIdIIIЙ вiддin Броварської міської ради. 
Доповідає: МаАБОРОДа Світлана Aиaтoniiвна -впонуюча 
обов'JI3КИ на'IIUIЬНИD земem.ноro вiддiny - зacтyIПIIR 
иачllJlloJПlU. 

23.Про затверджeннJI перспіку земem.ниx діnпок да продасу права оренди на 
зекcnьних тoprax o~ лOТllМll. 

Доповідає: Майборода CвїTJJ8Вa Aнaтoniївнa - виконуюча 
обов'JI3DI иачanwunca зекem.ноro вiддiny - 3IIC1YIJIIIIIC 
нa'IIUIЬНВD. 

24.Про внесена змін до рimснИJI Броварської міської ради від 26.11.2009 
Н!1332-75-05 «Про затвepд]UНИJI Програми відзначена держuииx та 
професійних СВІТ. JOвiJJеІних д1(r. 38ОХОченна за 38CJI)'I"И перед rpoмaдoJO міста 
Бровари ва 2010-2015 polCD. 

. Доповідає: Кузнецов lCocпrитин Вuентивович -
КеРУІО'ПІІ справами впонкому. 

25.Про 3&ТВepдDВIIJI Компnексної Проrpами підтрllМlCll rpомвдСЬІСИХ формувань 
та профinaктики зnочинності у місті Бровари на 2011 - 2015 роо. 

Доповідає: Хартввович Руспан АрквдіАович - заступник 
вачanЬ1111JC8. Броварськоro мв ГУ МВС Украіни в 

ICвiвcwdl обпсті. Н&ЧUЬНИIC мiniцiї rpoмaдcкoi бе:шс;ки. 
26.Про підсумки ВlllCоваип Проrpaми соцiam.иo-eкoномічноro та КУЛЬ1УРноro 
р03ВИТ1t)' м. Бровари за 2010 ріо. _. 

Доповідає: Зaryменниl Миксша Вacиm.oвич ...: виконуючий 
обов'JI3DI ваЧIШloВИD yпpaвnіНИJI економіки. 

27.Про виeceиJI8 змін та доповиевь до рimенп Броварської міської ради від 
30.12.301 О р. МI10-05-06 «про зaтвepд1IteJID Проrpaми соціuьно-економічиоro та 
КYnЬ1YPBoro рО3ВИТ1t)' міста на 2011 ріо (зlllCТ)'JППlМll зміна .... ). 

Доповідає: Зaryменниl Миксша ВасИJIЬOвич - виконуючий 
обов ·JI3IСИ наЧllJПoRИD yпpaвnінн. економіки. 

28.про ВНeceннJI доповнень до ІШану дiuJ.нocтi 3 підготовки пpoerriв 
регуJIПOP,ИИХ актів на 2011 рік. 
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Доповідає: ЗaJyменниl Миmпа ВIlCИJlЬОВИЧ -ВИХОll)'lOчиІ 
о&ов'aJCJI наЧ8JIItIIIID yllp8ВllїНJl8 eкoнoмїD. 

29.1Іро ВНeCeJIJI8 змін до рішени Броварської міcuoї ради від 30.12.2010 року 
N!114-05-06 «Про бюдит міста на 2011 ріп та додатків 1.2,3,5,6.7». 

Доповідає: Паламарчук Нaтanї. Олексіївна - иачапJoНИХ 
фіиавсовоro yпp8ВIIЇнJI8. 

зо.lIpo зaтвepд.eнD ЗВЇ'l'Y про ВIIItOJI8IIП бюджету міста Бровари за 2010 рік. 
Доповідає: ПanIlМ8J"lYК н.тam. Олексіївна - нaчanr.JIIIJ: 
фінансовоro управпівп. 

31.Про звinьнеНIIJI від СJШ8ТИ земeJIJoНОro податку. 
Доповідає: Пanамарчук НатlШЇJI Оnехсіївна - начальник 
фінансовоro управпіНН8. 

32.1Іро внeceнJ18 змін до рішeнu Бровapcuoі місьхої ради К!10-01-Об від 8 
nИСТОП8Д8 2010 року сПо.пDaeнJUI про поroдzyllllJПoНY раду Броварсьхої міcuoї 
ради КиїВCЬJCOі oбnacтi VI cкmocaннp. 

Доповідає: КwШlCO Оnена Валеріївна - сехретар ради. 
33Лро внесен ... змін до рішeннJI Броварської місиої рвди від 3 JJJOТOro 2011 року 
16148-06-06 «Про затвер~ PernaмeR'1'Y Броварської міської ради Киівсьхої 
oбnacтi VI CICJIIIJC8IIJID. 

Доповідає: КiпJш Олена Валеріївна - секретар ради. 
34.1Іро заспуховуВ8НIIJI інфорМІЩІі Броварсиоro мicькpaloRRoro прокурора. 
Гарника М.В. про стан заковвості та заходи щодо ії 3MiцнeнD В місті Бровари. 

35. Різне. 

Доповідає: Гарник Микола Васильович - БроварськиІ 
міжрайонний ПРОКУРОР. дepжaвниl радних юстиції І 
1tII8C)'. 
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