
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішень Броварської 
міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 13.05.2011 року № 290 
щодо внесення змін до рішень Броварської міської ради, керуючись ст.12 
Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні", Законом України від 05.11.2009р № 1702-УІ 
„Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю", Постановою Кабінету Міністрів України 
від 23.122009р. № 1420 „Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного 
кодексу України", та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в пункт 2 рішення Броварської міської ради „ Про 
Затвердження Положення про комісію з розгляду питань, пов'язаних з 
погодженням документації із землеустрою" від 05.08.2010 року 
№ 1614-87-05: 

- ввести до складу комісії з розгляду питань, пов'язаних з 
погодженням документації із землеустрою, Ярошевського Вячеслава 
Валерійовича - начальника відділу Держкомзему в м. Броварах Київської 
області; 

- вивести зі складу комісії Шокун Марину Анатоліївну; 
-ввести до складу комісії з розгляду питань, пов'язаних з 

погодженням документації із землеустрою, Шаповалова Олександра 
Павловича - директора Київського обласного центру охорони і наукових 
досліджень пам"яток культурної спадщини; 

- вивести зі складу комісії Дзюбенка Сергія Петровича - заступника 
начальника управління культури і туризму облдержадміністрації. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської 
ради від 09.12.2010 року № 65-03-06 Діро внесення змін в пункт 2 рішення 
Броварської міської ради від 05.08.2010 № 1614-87-05 Діро затвердження 
Положення та персонального складу комісії з розгляду питань, пов'язаних 
з погодженням документації із землеустрою". 

3. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 
09.122010 року № 63-03-06 «Про затвердження персонального складу 
погоджувальної комісії по вирішенню спірних питань та інших питань, 
пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок»: 



- ввести до складу погоджувальної комісії по вирішенню спірних питань 
та інших питань, пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок 
Ярошевського Вячеслава Валерійовича - начальника відділу Держкомзему в 
м. Броварах Київської області; 

- вивести зі складу комісії Шокун Марину Анатоліївну. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова ІЗ.Сапожко 

мі>ровари 
від 09 червня 2011 року 
№ 


