
КРОНАІЧ'ЬКА МІС ЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОЬЛ ЛІ Т І 

П Р О Т О К О Л № 0 1 

Першої сесії Броварської міської ради 
шостого скликання 

08 листопада 2010 року м. Кровари 

Всього депутатів міської ради -42 

Присутні на сесії: 
Депутати міської ради V скликання: 
Міський голова 
Запрошені: 

-40 

- 4 (список додасться). 
Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 2. 
1. Антоненко В.О. 
2. Іваненко О.В. 
3. Віканов Є.П 

- причини відсутності невідомі. 
- причини відсутності невідомі. 
- запізнення 

Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» перша сесія новообраної міської ради скликається 
відповідною територіальною виборчою комісією. Перше пленарне засідання 
першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, 
який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки 
виборів міського голови. 
СЛУХАЛИ: Грицай О.В. - голова Броварської міської виборчої комісії. 
Зачитав рішення Броварської міської виборчої комісії віл 

04 листопада 2010 року № 875: 
Зареєструвати депутатів Броварської міської ради Київської області, 

обраних на чергових виборах депутатів Броварської міської ради 
Київської області 31 жовтня 2010 року: 
1. Андрієвський Вадим Анатолійович 
2. Антоненко Віктор Олександрович 
3. Бабін Михайло Якович 
4. Багмут Наталія Андріївна 
5. Базишин Петро Євгенович 
6. Берізко Микола Михайлович 
7. Бобко Анатолій Миколайович 
8. Брусенська Ганна Віталіївна 
9. Бурий Анатолій Васильович 
10. Велем Олександр Михайлович 
11. Віканов Євген Петрович 
12. Гай веронський Євген Анатолійович 
13. Гредунов Євгеній Ваперійович 
14. Добровольский Володимир Миколайович 



15. Жсрсбцоїш Людмила Вікторіима 
16. Загумснкий Микола Васильович 
17. Заєць Євгеній Миколайович 
18. Іваненко Олег Валсрійович 
19. Кириченко Олексій Ваперійович 
20. Кіяшко Олена Валсріївна 
21. Колесніков Вадим Олегович 
22. Крат Андрій Володимирович 
23. Кужим Юрій Сергійович 
24. Кузик Петро Миколайович 
25. Кузьменко Борис Дмитрович 
26. Михайлов Олександр Михайлович 
27. Нужненко Юрій Іванович 
28. Оксютенко Володимир Миколайович 
29. Онищенко Володимир Іванович 
30. Плакся Юрій Сергійович 
31. ПогарськиЙ Ярослав Адамович 
32. Резнік Віктор Володимирович 
33. Різаненко Павло Олександрович 
34. Сачавський Анатолій Михайлович 
35. Сенько Лідія Іванівна 
36. Сімутін Роман Вікторович 
37. Трощенко Ігор Вячеславович 
38. Федоренко Сергій Миколайович 
39. Чабур Валерій Іванович 
40. Чаюн Володимир Григорович 
41. Чередник Юрій Павлович 
42. Шкуренко Петро Власович 

СЛУХАЛИ: Грицай О.В. - голова Броварської міської виборчої комісії. 
Зачитав рішення Броварської міської виборчої комісії від 

04 листопада 2010 року № 876: 
Зареєструвати Броварського міського голову Київської області, 
обраного иа чергових виборах Броварського міського голови Київської 
області 31 жовтня 2010 року - Сапожко Ігоря Васильовича. 

Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з моменту визнання повноважень депутатів ради 
нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 
цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої сесії 
новообраний голова. 
Головує на сесії: Сапожко Ігорь Васильович. 

Головуючий: На сесії зареєструвались 39 депутатів - у нас є кворум. 



Вирішили: 

Голосували: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Поступила пропозиція продовжити роботу першої сесії 
Броварської міської ради шостого скликання. Хто за дану 
пропозицію прошу голосувати. 

Продовжити першу сесію Броварської міської ради VI 
скликання. 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утрималось" - не було 
"не голосувало" - не було 
До сесійної зали зайшов депутат Віканов Є.П. 
Всього у сесійній залі перисутньо 40 депутатів. 

Затвердження Порядку денного: 
Прийняти Порядок денний за основу: 
"за" -41 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Чи є запитання або пропозиції до порядку 
денного? 
Різаненко П.О. - депутат Броварської міської 
ради. 
Попросив надати роз'яснення щодо формування 
персонального складу постійних комісій 
Броварської міської ради, а саме, по якому 
принципу відбувалось формування складу 
постійних комісій. А також чи були 
зареєстровані депутатські групи та фракції. 
Роз'яснив, що питання про формування 
персонального складу постійних комісій 
Броварської міської ради буде обговорюватись 
під час розгляду проекту рішення «Про 
утворення постійних комісій, затвердження 
кількісного та персонального складу постійних 
комісій Броварської міської ради VI скликання». 
Щодо реєстрації депутатських груп та фракцій, 
то на даний момент вони не зареєстровані. Про 
утворення фракцій та груп Вам буде обовязково 
повідомлено після їх реєстрації. 

Отже, ставиться на голосування прийняття 
порядку денного в цілому, прошу голосувати. 



Голосували: "за" _ 40 
"проти" - ис було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: 
Прийняти порядок денний в цілому з відповідними змінами: 
1. Про затвердження зразка бюлетеня для таємного голосування з обрання 
секретаря Броварської міської ради VI скликання. 
2. Про обрання секретаря Броварської міської ради VI скликання. 
3. Про утворення виконавчого комітету Броварської міської ради VI скликання, 
визначення його чисельності та затвердження персонального складу. 
4. Про затвердження Положення про постійні комісії Броварської міської ради VI 
скликання. 
5. Про утворення постійних комісій, затвердження кількісного та персонального 
складу постійних комісій Броварської міської ради VI скликання. 
6. Про затвердження зразка посвідчення депутата Броварської міської ради VI 
скликання. 
7.Про затвердження зразка значка депутата Броварської міської ради VI 
скликання. 
8.Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 
Броварської міської ради VI скликання. 
9. Про затвердження зразка посвідчення помічника-консультанта депутата 
Броварської міської ради VI скликання. 
10. Про затвердження Положення про погоджувальну раду Броварської міської 
ради VI скликання. 
11. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2010 рік. 
12. Про закріплення депутатів Броварської міської ради за робочими місцями у 
сесійній залі міськвиконкому. 
13. Різне. 
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження зразка бюлетеня для таємного 

голосування з обрання секретаря Броварської міської 
ради VI скликання. 

Головуючий: Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Доповідає: Сапожко І.В. - міський голова. 

Головуючий: Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 



Голосували: "за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 01-01-06 (додається). 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Броварської міської ради VI 
скликання. 

Головуючий: Вніс пропозицію щодо кандидатури секретаря Броварської 
міської ради VI скликання - Кіяшко Олену Ваперіївну. 
Запропонував створити лічильну комісію для проведення 
таємного голосування по обранню секретаря Броварської 
міської ради VI скликання. 

Виступив: Багмут Н.А. - депутат Броварської міської ради. 
Запропонувала до складу лічильної комісії наступних 
депутатів - Андрієвського В.А., Крата А.В., Колеснікова 
В.О., Жеребцову Л.В. 

Головуючий: Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: "за" - 41 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Головуючий: Запропонував присутнім депутатам покинути сесійний зал 
для проведення членами лічильної комісії засідання для 
обрання голови та секретаря лічильної комісії. Після чого 
провести процедуру таємного голосування. 
Присутні депутати покинули сесійний зал. 
В сесійній залі залишились члени лічильної комісії для проведення засідання. 
Проведення процедури таємного голосування. 

Виступив: Андрієвський В. А. - депутат Броварської міської ради. 
Зачитав протокол № 1 про обрання головою лічильної комісії 
- Андрієвського В.А. секретарем лічильної комісії -
Жеребцову Л.В. 
Зачитав протокол № 2 про результати голосування - 41 голос 
«за» за кандидатуру секретаря міської ради - Кіяшко Олену 
Ваперіївну. 

Головуючий: Пропоную затвердити протоколи лічильної комісії. Прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 41 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 02-01-06 (додається). 



3. СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету Броварської 
міської ради VI скликання, визначення його чисельності 
та затвердження персонального складу. 

Головуючий: Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 40 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Доповідає: Сапожко І.В. - міський голова. 
Головуючий: Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" -41 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 03-01-06 (додається). 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії 
Броварської міської ради VI скликання. 

Головуючий: Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Доповідає: Сапожко І.В. - міський голова. 

Головуючий: Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 

Виступив: Різаненко П.О. - депутат Броварської міської радії. 
Запропонував відкласти розгляд даного питання для більш 
детального вивчення. 

Головуючий: Роз'яснив про необхідність негайного прийняття даного 
рішення в зв'язку з накопиченням питань які потребують 
термінового вирішення. 
Хто за пропозицію зняти з розгляду дане питання, прошу 
голосувати. 

Голосували; "за" - 1 
"проти" - 4 0 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 



1 оловуючий: Пропозиція не підтримана. 
Головуючий: Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 40 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 04-01-06 (додається). 

5. СЛУХАЛИ: Про утворення постійних комісій, затвердження 
кількісного та персонального складу постійних комісій 
Броварської міської ради VI скликання. 

Головуючий: Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 4 0 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Доповідає: Сапожко І.В. - міський голова. 
Головуючий: Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 

Головуючий: Сапожко І.В. - міський голова. 
Зачитав заяву від депутата Різаненка П.О. щодо його 
включення до складу постійної комісії з питань соціально-
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і 
цін. 

Головуючий: Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка 
П.О. щодо його включення до складу постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: "за" - не було 
"проти" - 4 0 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Головуючий: Пропозиція не підтримана. 

Головуючий: Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 

Виступив: Гредунов Є.В. - депутат Броварської міської ради. 
Висунув пропозицію щодо включення своєї кандидатури де 
складу постійної комісії з питань розвитку та благоустрой; 



територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій. 

Головуючий: Ставиться на голосування пропозиція депутата Гредунона 
Є.В. щодо його включення до складу постійної комісії 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: "за" _ 7 
"проти" - 34 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Г о л о в у ю ч и й : Пропозиція не підтримана. 

Г о л о в у ю ч и й : Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 

Виступив: Андрієвський В.А. - депутат Броварської міської ради. 
Наголосив про внесення технічної правки до проекту 
рішення, а саме, в нумерації складу членів постійної комісії з 
питань комунальної власності та приватизації замінити «7» 
на «б». А також, виправити помилки в прізвищах: 
«Сачевський» замінити на «Сачавський» та «Сінько» на 
«Сенько». 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти запропоновані технічні правки до 
даного проекту рішення, прошу голосувати. 

Голосували: "за" -41 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Головуючий: Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 
технічними правками. 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими технічними правками, прошу голосувати. 

Голосували: "за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
технічними правками № 05-01-06 (додасться). 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження зразка посвідчення депутата 
Броварської міської ради VI скликання. 

Головуючий: Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 



Доповідає: 
Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

"не голосували" - не було. 

Сапожко І.В. - міський голова. 

Чи є запитання або Інші пропозиції до проекту рішення? 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 06-01-06 (додається). 
Про затвердження зразка значка депутата Броварської 
міської ради VI скликання. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Сапожко І.В. - міський голова. 

Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти" - н е було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 07-01-06 (додається). 
Про затвердження Положення про помічника-
консультанта депутата Броварської міської ради VI 
скликання. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Сапожко І.В. - міський голова. 



Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 08-01-06 (додається). 
Про затвердження зразка посвідчення помічника-
консультанта депутата Броварської міської ради VI 
скликання. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Сапожко І.В. - міський голова. 
Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 09-01-06 (додається). 
Про затвердження Положення про погоджувальну раду 
Броварської міської ради VI скликання. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Сапожко І.В. - міський голова. 

Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 



Головуючий: Хто за тс, щоб прийняти дане рішення і* цілому, прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 40 
"проти" - І 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вир ішили : Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 10-01-06 (додасться). 

11. СЛУХАЛИ: Про доповнення до плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів иа 2010 рік. 

Головуючий: Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 41 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Доповідає: Поліщук Т.Г. - начальник управління економіки. 
Головуючий: Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" -41 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 11-01-06 (додасться). 

12. СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Броварської міської ради за 
робочими місцями у сесійній залі міськвиконкому. 

Головуючий: Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Доповідає: Сапожко І.В. - міський голова. 
Головуючий: Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішення? 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" 
"проти" - н е було 



Вирішили: 

ІЗ.Різне. 
Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Міський голова 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 12-01-06 (додається). 

Повідомив депутатів про необхідність: 
1) проведення сьогодні перших засідань постійних 

комісій, а 09.11. - 10.11.2010 року провести засідання з 
розглядом проектів рішення для їх винесення на 
засідання позачергової сесії 11.11.2010 року; 

2) надати до міської ради два фото розміром 3x4, а також 
фото в електронному варіанті. 

3) отримати у керуючого справами виконкому Кузнєцова 
К.В. значки депутатів. 

Якщо пропозицій більше не має, ставлю на голосування 
закриття засідання першої позачергової сесії Броварської 
міської ради шостого скликання, 
"за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Закрити засідання першої 
міської ради 

позачергової сесії Броварської 
икання. 

І.В. Сапожко 


