БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Т О К О Л №10
Десятої чергової сесії Броварської міської ради
шостого скликання
21 липня 2011 року

м. Бропари

Всього депутатів міської ради

- 42

Присутні на сесії:
Депутати міської ради V скликання:
- 34
Міський голова
Броварський міжрайонний прокурор,
державний радник юстиції І класу - Гарник М.В.
.Запрошені:

-

15 (список додається)

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Антоненко В.О.
Віканов Є.П.
Гайворонський Є.А.
Крат А.В.
Кужим Ю.С.
Нужненко Ю.І.
Резнік В.В.
Трощенко І.В.

-

причина відсутності не відома
хворий
відпустка
відпустка
відпустка
відпустка
відрядження
відпустка

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова.
Головуючий:
На сесії зареєструвалось 34 депутати - у нас є кворум.
Поступила пропозиція відкрити десяту чергову сесію
Броварської міської ради шостого скликання. Хто за
дану пропозицію прошу голосувати.
Голосували:
" за "
- 35
"проти "
- не було
" утримались " - не було
"не голосували" - не було.
Вирішили:
Відкрити десяту чергову сесію Броварської міської ради
VI скликання.
Звучить Гімн України
і

Головуючий:

Чи є зауваження до присутніх у сесійній залі?
Зауважень не було.

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Затвердження Порядку денного
Запропонував прийняти Порядок денний за ОСНОВУ:
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
До порядку денного пропонуються внести наступ пі
зміни:
За пропозиціями профільних комісій, поданнями відділів
та управлінь Броварської міської ради та рекомендацією
погоджувальної ради пропонується зняти з розгляду
порядку денного питання:
- «Про надання дозволу комунальному підприємству
«Броваритепловодоенергія» на відчуження автомобіля
ВАЗ 2110»
- «Про внесення змін в рішення Броварської міської
ради «Про затвердження Положення про порядок
передачі в оренду комунального майна, що перебуває
у спільній сумісній власності територіальної громади
міста Бровари Київської області та територіальних
громад сіл та селищ Броварського району» від
26.11.2009 №1289-75-05»
- «Про внесення змін до рішення Броварської міської
ради від 26.11.2009 № 1291-75-05 та від 26.11.2009
№ 1292-75-05»
- «Про продаж права оренди земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0812 га, розташованої по
вул. Чкалова в районі розміщення МРЕВ ДАІ»
- «Про продаж права оренди земельної ділянки
орієнтовною площею 0,07 га, розташованої по
вул. Чкалова в районі розміщення МРЕВ ДАІ»
- «Про
скасування
рішення
міської
ради
за
результатами прискореного перегляду»
Ставиться на голосування пропозиція зняти з розгляду
порядку денного наголошені питання. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати:
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
За поданням відділу організаційної та кадрової роботи
пропонується включити додатково до порядку денного
питання «Про затвердження змін до структури, загальної
чисельності апарату міської ради та виконкому,

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

виконавчих органів ради».
Отже, ставиться на голосування пропозиція включи ги
додатково до порядку денного наголошене питання. X ю чи
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
До Броварської міської ради
віл
Броварської о
міжрайонного прокурора державного радника юсіипії
І класу Гарника М.В. надійшли протести щодо скасування
деяких рішень Броварської міської ради.
Отже, ставиться на голосування пропозиція включити
додатково до порядку денного питання:
«Про розгляд протесту Броварського міжрайонного
прокурора, державного радника юстиції
1 класу
Гарника М.В., від 01.07.2011 р. № 3006 вих. на рішення
Броварської міської ради №142-08-24 від 19.12.2002 р.
«Про затвердження Положення про порядок надання
земельних ділянок для розміщення збірно-розбірних
металевих гаражів в межах прибудинкової території
багатоквартирної житлової забудови в м. Бровари».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти"
- І
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція включити додатково
до порядку денного питання:
«Про розгляд протесту Броварського міжрайонного
прокурора, державного радника юстиції 1 класу
Гарника М.В., від 18.07.2011 року №3287 вих. на рішення
Броварської міської ради №387-24-05 від 26.07.2007 року
«Про затвердження Положення про порядок передачі в
оренду майна територіальної громади м. Бровари для
розміщення кабельної мережі інтерпровайдерами та
мережі кабельного телебачення».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція включити додатково
до порядку денного питання:
«Про розгляд протесту Броварського міжрайонного
прокурора, державного радника юстиції
1 класу
Гарника М.В., від 18.07.2011 року №3286 вих. на рішення
з

Голосували:

Головуючий:
Виступив:

виконкому Броварської міської ради №281 від 22.05.2007
року «Про розміщення холодильних шаф біля малих
архітектурних форм».
Хто задану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до порядку денного?
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Висловив прохання внести в протокол засідання сесії
запис щодо помилкового ним голосування «проти» про
включення в порядок денний додаткового питання «Про
розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора,
державного радника юстиції 1 класу Гарника М.В., від
01.07.2011 р. №3006 вих. на рішення Броварської міської
ради №142-08-24 від 19.12.2002 р. «Про затвердження
Положення про порядок надання земельних ділянок для
розміщення збірно-розбірних металевих гаражів в межах
прибудинкової території багатоквартирної
житлової
забудови в м. Бровари» та попросив зарахувати його голос
як «за» включення даного питання до порядку денного.
Із сесійної зали вийшов депутат Бобко A.M.
Всього присутньо 33 депутати.

Головуючий:

Голосували:

Якщо пропозицій до порядку денного більше не мас,
ставиться на голосування
прийняття даного порядку
денного в цілому зі змінами, прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - 1 .

Вирішили:
Прийнятії порядок ден ІНІЙ в цілому зі змінам»:
1.Про надання дозволу ЗАТ «Броварський завод пластмас» на списання
основних засобів, що перебувають у нього на балансі.
2. Про надання дозволу на передачу комунального майна територіальної
громади м. Бровари.
3.Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. Гагаріна, 12-а та ДНЗ
«Трембіта».
4. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від
21.04.2011 № 188-08-06 «Про безоплатну передачу нежитлових приміщень
площею 186,7 м2 в житловому будинку по вул. Красовського, 8-6, у
комунальну власність територіальної громади м. Бровари».
5. Про призначення балансоутримувача нежитлового приміщення в житловому
будинку по вул. Кирпоноса ,7а, м.Бровари.
6. Про безоплатну передачу зовнішніх інженерних мереж у комунальну
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власність територіальної громади м. Бровари.
7. Про передачу в орендне користування комунального майна, що перебуває у
спільній сумісній власності територіальної громади м. Бровари Київської
області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, іа
внесення змін в рішення Броварської міської ради від 21.04.2011 № 187-08-06.
8.Про внесення змін до складу постійної комісії із забезпечення реалі *ашї
житлових проблем громадян м. Бровари, затвердженої рішенням Броварської
міської ради від 09.12.2010 № 49-03-06.
9.Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну в.іаснісіь
територіальної громади м. Бровари світлофорних об'єктів.
Ю.Про затвердження Правил паркування транспортних засобів у м. Провари.
П.Про внесення змін до Міської програми утримання та розвитку об'гктів
житлово - комунального господарства на 2011-2015 роки, затвердженої
рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 №127-06-06.
12.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області від
20.05.2010 р. № 1550-84-05 та до «Місцевих Правил приймання стічних вод
підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації м. Бровари».
13.Про затвердження «Програми перспективного розвитку та впровадження
енергозберігаючих технологій по КП «Броваритепловодоенергія» на 2011-2014
роки - Міської програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
та забезпечення населення м.Бровари якісною питною водою в 2011-2014
роках».
14.Про затвердження Статуту Броварського краєзнавчого музею.
15.Про введення додаткових штатних одиниць міському Центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради.
16.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від
13.05.2010 № 1508-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по
будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008-2011
роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. №591 32-05».
П.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від
13.05.2010 № 1510-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по
будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського
призначення на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням Броварської міської
ради від 14 січня 2008 року за №593-32-05».
18.Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження
технічної документації із землеустрою щодо передачі в користування
земельних ділянок, поновлення договорів оренди земельних ділянок, надання
дозволів на складання технічної документації по оформленню права
користування земельними ділянками, надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним і
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради.
19. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність та користування,
надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права
власності та користування, надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та внесення змін
до рішень Броварської міської ради.

20.Про продаж земельних ділянок.
21.Про надання повноважень щодо укладення договору про оплату авансової о
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
22.Про
внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради під
21.04.2011 року № 213-08-06 «Про проведення інвентаризації земель державної
і комунальної власності в межах міста Бровари».
23.Про затвердження переліку земельних ділянок для продажу права оренди
на земельних торгах окремими лотами.
24.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу п р а в а о р е н д и
земельної ділянки площею 0,4500 га, розташованої по вул. Базовій.
25.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею
0,0080 га, розташованої на перетині
вул. Олександра Блока та вул. Марії Лагунової.
26.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею 0,0769 га, розташованої по бульв. Незалежності в
районі розміщення заводу «Стріла».
27.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею 0,0316 га, розташованої по вул. Лісовій,2.
28.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею 0,4500 га, розташованої по вул. Базовій в районі
кладовища.
29.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею 0,2710 га, розташованої по вул. Грушевського в
районі розміщення будинку №1.
30.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею 0,0090 га, розташованої по вул.Короленка,68-г.
31 .Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею 0,0962 га, розташованої на перетині вул. Київської
та вул.Лісової.
32.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею 0,6000 га, розташованої по бульв. Незалежності в
районі розміщення шиноремонтного заводу.
33.Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0052 га,
розташованої по вул. Шевченка в районі розміщення будинку № 27.
34.Про затвердження проекту внесення зміни в Проект детального плану
частини території IV житлового району.
35.Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від
30.12.2010р. №110-05-06 «Про затвердження Програми соціально-економічного
та культурного розвитку міста Бровари на 2011 рік» (з наступними змінами).
36.Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік.
37.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 року
№ 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,7,8».
38.Про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по галузі «Засоби
масової інформації».
39.Про передачу видатків з бюджету міста Бровари до бюджету Броварської
районної ради на виконання делегованих державних повноважень.
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40.Про створення комісії міської ради VI скликання по підготовці пропозицій
щодо найменування та перейнаменування вулиць, провулків, площ, парків
міста.
41.Про затвердження Програми правової освіти населення міста Б р о в а р и на
2011-2014 роки.
42.Про затвердження змін до структури, загальної чисельності а п а р а т у міської
ради та виконкому, виконавчих органів ради.
43.Про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора, державі т і о
радника юстиції 1 класу Гарника М.В., від 01.07.2011 р. №3006 впх. на рішення
Броварської міської ради №142-08-24 від 19.12.2002 р. «Про затвердження
Положення про порядок надання земельних ділянок для розміщення збірнорозбірних
металевих
гаражів
в
межах
прибудинкової
території
багатоквартирної житлової забудови в м. Бровари».
44.Про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора, державного
радника юстиції 1 класу Гарника М.В., від 18.07.2011 року №3287 вих. на
рішення Броварської міської ради №387-24-05 від 26.07.2007 року «Про
затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна територіальної
громади м. Бровари для розміщення кабельної мережі інтерпровайдерами та
мережі кабельного телебачення».
45. Про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора, державного
радника юстиції 1 класу Гарника М.В., від 18.07.2011 року №3286 вих. на
рішення виконкому Броварської міської ради №281 від 22.05.2007 року «Про
розміщення холодильних шаф біля малих архітектурних форм».
46. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Про надання дозволу ЗАТ «Броварський завод
пластмас» на списання основних засобів, що
перебувають у нього на балансі.
Доповідає:
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Головуючий:
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 34
Голосували:
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - 1.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
Головуючий:
рішення?
Із зали надійшла пропозиція підтримати дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - 1.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 251 -10-06 (додається).
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2. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
3. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Про надання дозволу на передачу комунального
манна територіальної громади м. Бровари.
Дашок Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хю
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - 1.
Чи є інші пропозиції чи запитання д о д а н о г о п р о е к т у
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення и цілому.
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.
прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - 1.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 252-10-06 (додається).
Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади
м. Бровари гуртожитку по вул. Гагаріна, 12-а та
ДНЗ «Трембіта».
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
-34
"за"
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - 1.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
4. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - 1.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 253-10-06 (додається).
Про внесення змін та доповнень до рішення
Броварської міської ради від 21.04.2011 № 188-08-06
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Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

«Про безоплатну передачу ііежіїтловнх примішені,
площею 186,7 м2 в житловому будинку по
вул. Красовського, 8-6, у комунальну власність
територіальної громади м. Броварн».
Дашок Т.І. - начальник управління к о м у н а л ь н о ї
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за о с н о в у . Хю
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - 1.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проект)'
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення п цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-34
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - 1.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

№ 254-10-06 (додається).
До сесійної зали заійшов депутат Бобко A.M.
Всього присутньо 34 депутати.

5. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Про призначення балансоутримувача нежнтлового
приміщення
в
житловому
будинку
по
вул. Кирпоноса,7а м. Броварн.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
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Вирішили:
6. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
7. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 255-10-06 (додасться).
Про безоплатну передачу зовнішніх інженерії н\
мереж у комунальну власність територіальної
громади м. Броварн.
Дашок Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Х т
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти лане рішення н цілому.

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати,
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 256-10-06 (додається).
Про передачу в орендне користування комунального
майна, що перебуває у спільній сумісній власності
територіальної громади м. Броварн
Київської
області та територіальних громад сіл та селищ
Броварського району, та внесення змін в рішення
Броварської міської ради від 21.04.2011 № 187-08-06.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Повідомив,
що
профільною
комісією
було
запропоновано внести правку в додаток до проекту
рішення, але при розгляді на погоджувальній раді було
запропоновано зняти дану правку.
Отже, якщо не має інших пропозиції чи запитань до
даного проекту рішення, ставиться на голосування
рекомендація погоджувальної ради прийняти дане
ю

Голосували:

Вирішили:
Головуючий
Протокольне
доручення:

8. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
9. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

рішення в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради її цілому
№ 257-10-06 (додається).
Доручити головному лікарю Броварської ЦРЛ
Багнюку В.В. при надані в оренду приміщень на терні ори
Поліклініки зобов'язати орендарів виготовиш
іа
встановити інформаційні стенди на кожному поверсі біли
сходових клітин та ліфтів з інформацією про розміщення
кабінетів лікарів та часи їх прийому.
Про внесення змін до складу постійної комісії і і
забезпечення реалізації житлових проблем громадян
м. Бровари, затвердженої рішенням Броварської
міської ради від 09.12.2010 № 49-03-06.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати,
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 258-09-06 (додається).
Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну
власність територіальної
громади
м. Бровари світлофорних об'єктів.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
-35
"за"
проти "
- не було
її

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
Головуючий
Протокольне
доручення:

10. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення п ІІІ:ІОМ>
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.

прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 259-09-06 (додається).
Доручити заступникам міського голови Андрсєву В.О.
та Голубовському Г.П. вивчити питання щодо
передачі
управлінню
житлово-комунального
господарства на тимчасове утримання світлофорів,
які знаходяться на територіях недобудованих об'єктів
по вулицям Київській, Возз'єднання та Грушевського.
Про
затвердження
Правил
паркування
транспортних засобів у м. Бровари.
Вознюк К.О. - начальник управління житловокомунального господарства.
Доповів по суті питання та наголосив про внесення
правок до проекту рішення на погоджувальній раді.
Пропонується прийняти дане рішення за основу та
перейти до розгляду правок. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Вознюк К.О. - начальник управління житловокомунального господарства.
За пропозицією погоджувальної ради до проекту
рішення запропоновані наступні зміни:
- в пункті 7, пункті 9 та пункті 16 замість «УДАІ ГУ
МВС в Київській області» викласти та читати як
«відділ ДАЇ по обслуговуванню Броварського
району при УДАЇ ГУ МВС в Київській області»;
- в пункті 10 замінити «для пільгового паркування»
на «для безоплатного паркування».
Ставиться на голосування пропозиція погоджувальної
ради прийняти перелічені правки до проекту рішення.
Прошу голосувати.
"за"
-35
проти"
- не було
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"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Головуючий:
Виступив:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
11. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Грєдунов Є. - депутат міської ради.
Попросив доповідача роз'яснити зміст пункту 18. А саме
чому оператор не несе відповідальності за збереженії»
транспортних засобів, розміщених на м а й д а н ч и к а х ;і:і>
паркування?
Вознюк К . О . - начальник управління ж и т л о в о комунального господарства.
Пояснив, що у функції оператора входить лише
надання послуги з платного паркування транспортних
засобів.
Якщо більше запитань не має, пропонується прийняти
дане рішення в цілому з проголосованими правками.
Хто задану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі змінами № 260-10-06 (додається).
Про внесення змін до Міської програми утримання
та розвитку об'єктів житлово - комунального
господарства на 2011-2015 роки, затвердженої
рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011
№127-06-06.
Вознюк К.О. - начальник управління житловокомунального господарства.
Доповів по суті питання та наголосив про внесення
змін до проекту рішення, запропонованих на
профільній комісії.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Вознюк К.О. - начальник управління житловокомунального господарства.
Наголосив, що запропоновані зміни наданні для
ознайомлення окремо до проекту рішення. Отже,
пропонується:
- п.1.1. читати у наступній редакції «у п.п.2.5.3.
«Капітальний
ремонт
системи
гарячого
ІЗ

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

водопостачання» п.2.5. «Капітальний
ремонт
внутрішньо - будинкових мереж ж/б» розділу 2
«Утримання та ремонт житлового
фонду»
доповнити словами: «Проектування та ... »;
- п.1.2 читати у наступній редакції «у п.2.4.
«Капітальний ремонт м'яких покрівель ж/б»
розділу 2 «Утримання та ремонт житловог о фонл> >»
по цільовому фонду зменшити на суму «300.00.»
тис.грн.»;
- п.1.3 читати в наступній редакції «у гі.п. 2.5.3.
«Проектування та капітальний ремонт системи
гарячого водопостачання» п.2.5. «Капітальним
ремонт внутрішньо - будинкових мереж ж/б»
розділу 2 «Утримання та ремонт житлового фонду»
по спеціальному фонду збільшити на суму «320,00»
тис.грн.(в т. ч. по цільовому фонду «300,00»
тис.грн. та бюджету розвиту «20,00» тис.грн.)»;
- п.1.11 читати в наступній редакції «у п.8.1.
«Будівництво
водопроводу
по
вулицям
Старотроїцька, Р.Люксембург, Черни шевського,
Папаніна в м. Бровари Київської області» розділу 8
«Перспективний розвиток інженерних мереж» по
бюджету розвитку зменшити на суму «449,50»
тис.грн.»;
- доповнити рішення п.1.12 з наступним змістом «у
п.2.4. «Капітальний ремонт м'яких покрівель ж/б»
розділу 2 «Утримання та ремонт житлового фонду»
по бюджету розвитку збільшити на суму «350,00»
тис.грн.»
Ставиться на голосування пропозиція прийняття
запропонованих змін до проекту рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із запн надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі
змінами.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі змінами № 261-10-06 (додається).
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Із сесійної зали вийшов депутат Добровольський В.М.
Всього присутньо 33 депутаті!.

12. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Про віісссния змін до рішення Броварської міської
ради
Київської
області
від
20.05.2010
р.
№ 1550-84-05 та до «Місцевих Правил прийманії я
стічних вод підприємств у комунальні та відомчі
системи каналізації м. Бровари».
Сафронов С.В. - виконуючий обов'язки д и р е к т о р а
Комунального підприємства Броварської м і с ь к о ї ради
"Броваритепловодоенергія" - головний і н ж е н е р .
Доповів по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
задану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - 1.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення н цілому.
До сесійної зали зайшов депутат Добровольський В.М.
Всього присутньо 34 депутати.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
13. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 262-10-06 (додається).
Про затвердження «Програми перспективного
розвитку та впровадження енергозберігаючих
технологій по КП «Броваритепловодоенергія» на
2011-2014 роки
- Міської програми розвитку
водопровідно-каналізаційного
господарства
та
забезпечення населення м.Бровари якісною питною
водою в 2011-2014 роках».
Сафронов С.В. - виконуючий обов'язки директора
Комунального підприємства Броварської міської ради
"Броваритепловодоенергія"- головний інженер.
Доповів по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
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Виступив:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради.
Зауважив, що в преамбулі проекту рішення прописано
«Заслухавши інформацію директора Комунального
підприємства
Броварської
міської
ради
"Броваритепловодоенергія" О.В.Коршак», толі як
доповідає на сесії Сафронов С.В. - в и к о п у ю ч и й
обов'язки директора - головний інженер. Отже. <
необхідність внести правку в текст преамбули.
Ставиться на голосування пропозиція д е п у г а т а
Кузьменка Б . Д . щодо внесення правки в п р е а м б у л )
проекту рішення. Хто за дану пропозицію. нрош>
голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти липе рішення н цілому і
правкою.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
14. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

Доповідає:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою правкою, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
правкою № 263-10-06 (додається).
Про
затвердження
Статуту
Броварського
краєзнавчого музею.
Багмут Н.А. - начальник відділу культури.
Доповіла по суті питання та повідомила про внесення
правки до Статуту на погоджувальній раді.
Пропонується прийняти дане рішення за основу та
перейти до розгляду запропонованої правки. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Багмут Н.А. - начальник відділу культури.
Повідомила, що на погоджувальній раді у розділ 8
Статуту запропоновано внести правку, а саме
прибрати з тексту слова «арбітражного суду».
Ставиться на голосування пропозиція погоджувальної
ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Голосували:

Головуючий:

за
-35
'проти
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення н іплом> і
правкою.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
15. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в иіло.мч і
проголосованою правкою, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
правкою № 264-10-06 (додається).
Про введення додаткових штатних одиниць
міському Центру соціальної реабілітації дітейіивалідів Броварської міської ради.
Петренко А.І. - начальник управління праці та
соціального захисту населення.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення н цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
16. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 265-10-06 (додається).
Про внесення змій в додаток до рішення
Броварської
міської
ради
від
13.05.2010
№ 1508-83-05 «Про внесення змін до «Міської
програми по будівництву та реконструкції об'єктів
соціального призначення на 2008-2011 роки»,
затвердженої рішенням Броварської міської ради
від 14.01.2008 р. № 591-32-05».
Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального
будівництва.
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Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Доповів по суті питання та наголосив про внесення
змін до проекту рішення.
Пропонується прийняти дане рішення за о с н о в у та
перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за лану
пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Маркусевич Б.С. - начальник відділу к а п і т а л ь н о ю
будівництва.
Наголосив, що в п.п. 1.1 вноситься з м і н а щ о д о с \ м и
зменшення видатків, отже пропонується в и к л а с т и д а н и й
підпункт у наступній редакції «1.1. Завдання 5
«Проектування,
коригування робочого проекту га
будівництво кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари»:
зменшити видатки на 2011 рік

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

на суму 60,0тис.грн.,

план на 201 Ірік читати « 3 4 4 , 2 т и с . г р н . » .
Ставиться на голосування п р о п о з и ц і я п р о в н е с е н н я
наголошеної зміни до проекту рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі
зміною.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
17. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою зміною, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі зміною № 266-10-06 (додається).
Про внесення змін в додаток до рішення
Броварської
міської
ради
від
13.05.2010
№ 1510-83-05 «Про внесення змін до «Міської
програми
по будівництву
та
реконструкції
магістральних
вулиць
загальноміського
призначення на 2008 - 2011 роки», затвердженої
рішенням Броварської міської ради від 14 січня
2008 року за №593-32-05».
Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального
будівництва.
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Доповів по суті питання.
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
18. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

Доповідає:

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
-35
за
- не було
проти
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із золи надійшла пропозиція прийняти дане рішення и иі;юм\
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 267-10-06 (додається).
Про припинення права користування земельними
ділянками, затвердження технічної документації із
землеустрою
щодо передачі
в
користування
земельних ділянок, поновлення договорів оренди
земельних ділянок, надання дозволів па складання
технічної документації по оформленню права
користування земельними ділянками,
надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення
земельних
ділянок
юридичним
і
фізичним особам
та внесення змін до рішень
Броварської міської ради.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання та наголосила про
рекомендовані профільною комісією зміни до проекту
рішення.
Пропонується прийняти дане рішення за основу та
перейти до розгляду змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
До проекту рішення профільною комісією були
запропоновані наступні зміни:
- в п.5.2 зменшити термін оренди з 49 років на 1 рік
та викласти даний пункт у наступній редакції
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Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий
Протокольне

«5.2.договір оренди земельної ділянки укладений
між Броварською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю фірма „Цеоліт",
зареєстрований у Київській регіональній філії
Державного підприємства „Центр державною
земельного кадастру при Державному коміїеіі
України
по
земельних
ресурсах"
кі
№040400700093 від 19.01.2005 року, на ІЄМСЛЬНЧ
ділянку площею 0,0200 га для будівництва іа
обслуговування
адміністративно-виставочної о
комплексу - землі комерційного використання, по
вул.Єсеніна 1/1, терміном на 1 рік»;
Ставиться на голосування пропозиція по пункту 5.2.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
- в п.5.3 погодити термін оренди на 5 років за умови
її надання на земельну ділянку площею 5,0 га
замість 10,0085 га та викласти даний пункт у
наступній редакції «5.3.договір оренди земельної
ділянки
укладений між Броварською міською
радою
та
товариством
з
обмеженою
відповідальністю
„Міжрегіональний
торговоділовий
комплекс
„Будівельне
місто",
зареєстрований у Київській регіональній філії
Державного підприємства „Центр державного
земельного кадастру при Державному комітеті
України
по
земельних
ресурсах"
за
№040633800173 від 06.04.2006 року, на земельну
ділянку площею 5,0 га, в тому числі 0,6688 га землі обмеженого використання
- інженерні
мережі водопроводу та зв'язку, для будівництва
багатоквартирної житлової забудови - землі
житлової забудови, на території 3 мікрорайону IV
житлового району терміном на 5 років»;
Ставиться на голосування пропозиція по пункту 5.3.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Доручити заступнику міського голови Андрєєву В.О.,
земельному
відділу
Броварської
міської
ради
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доручення:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

підготувати на наступне засідання сесії міської ради
проект рішення по вилученню земельної ділянки
відповідно до прийнятих змін ПО П.5.3 проект)
рішення «Про припинення права користуваммя
земельними ділянками, затвердження
технічної
документації із землеустрою щодо передачі н
користування
земельних ділянок,
поновлення
договорів оренди земельних ділянок, надання д о з в о л і в
на складання технічної документації по оформлении)
права користування земельними ділянками, н а д а н н я
дозволів на розроблення проектів землеустрою І ПОЛО
відведення земельних ділянок юридичним і фізичним
особам та внесення змін до рішень Броварської
міської ради».
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
- в п.5.4 зменшити термін оренди з 10 років на 1 рік
та викласти даний пункт у наступній редакції
«5.4.договір оренди земельної ділянки укладений
між Броварською міською радою та громадянином
Нагорняк
Олександром
Анатолійовичем,
зареєстрований у Київській регіональній філії
Державного підприємства „Центр державного
земельного кадастру при Державному комітеті
України по земельних ресурсах" за №040633800209
від 19.04.2006 року, на земельну ділянку площею
0,0854 га для обслуговування приміщення гаражу землі комерційного
використання,
по вул.
Димитрова, 119 терміном на 1 рік»;
Ставиться на голосування пропозиція по пункту 5.4.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
- в п.5.5 зменшити термін оренди з 10 років на 3 роки
та викласти даний пункт у наступній редакції
«5.5.договір оренди земельної ділянки укладений
між Броварською міською радою та фізичною
особою-підприємцем
Танцурою
Ольгою
Петрівною,
зареєстрований
у
Київській
регіональній
філії Державного
підприємства
„Центр державного земельного кадастру при
Державному комітеті України по земельних
ресурсах" за №040633800242 від 03.05.2006 року,
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Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

на земельну ділянку площею 0,0312 га, з них
0,0165га - землі обмеженого використання інженерний коридор мереж комунікацій, для
обслуговування перукарні та кафетерію - землі
комерційного використання, по вул.Короленка.5б-о
терміном на 3 роки».
Ставиться на голосування пропозиція по пункту 5.4.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення н цілом> я
змінами.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
19. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами, прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі змінами № 268-10-06 (додається).
Про передачу земельних ділянок громадянам у
власність та користування, надання дозволів на
виготовлення технічної документації по оформленню
права власності та користування, надання дозволів
на
розроблення
проектів
землеустрою
щодо
відведення земельних ділянок у власність та
внесення змін до рішень Броварської міської ради.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому .

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати,
"за"
-34
"проти"
- не було
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Вирішили:
20. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 269-10-06 (додається).
Про продаж земельних ділянок.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за о с н о в у . Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання д о д а н о г о п р о е к т у
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
21. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 270-10-06 (додається).
Про
надання повноважень щодо укладення
договору про оплату авансового внеску в рахунок
оплати ціни земельної ділянки.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
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22. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

№ 271-10-06 (додасться).
Про внесення змін в додаток до рішення
Броварської міської ради від 21.04.2011 року
№ 213-08-06 «Про проведення інвентарі! іації
земель державної і комунальної власності в межах
міста Бровари».
Хомснко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хго
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
23. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 272-10-06 (додається).
Про
затвердження переліку земельних ділянок
для продажу права оренди на земельних торгах
окремими лотами.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
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Вирішили:
24. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 273-10-06 (додається).
Про підготовку та проведення земельного аукціону і
продажу права оренди земельної ділянки площею
0,4500 га, розташованої по вул.Базовій.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хго
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення н цілому

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
25. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 274-10-06 (додається).
Про підготовку та проведення земельного аукціону
з продажу права оренди земельної ділянки площею
0,0080
га,
розташованої
на
перетині
вул. Олександра Блока та вул. Марії Лагунової.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
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Вирішили:
26. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 275-10-06 (додасться).
Про підготовку та проведення земельного аукціону
з продажу права оренди земельної ділянки п л о щ е ю
0,0769 га, розташованої по бульв. Незалежності н
районі розміщення заводу «Стріла».
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за о с н о в у . Х ю
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення н цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
27. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.
прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 276-10-06 (додається).
Про підготовку та проведення земельного аукціону
продажу права оренди земельної ділянки площеи
0,0316 га, розташованої по вул. Лісовій,2.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
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Вирішили:
28. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 277-10-06 (додасться).
Про підготовку та проведення земельного аукціону
з продажу права оренди земельної ділянки площею
0,4500 га, розташованої по вул.Базовій в районі
кладовища.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за о с н о в у . Х г о
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти лане рішення н цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
29. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.
прошу голосувати.
"за"
-34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 278-10-06 (додається).
Про підготовку та проведення земельного аукціону
з продажу права оренди земельної ділянки площею
0,2710 га, розташованої по вул. Грушевського в
районі розміщення будинку №1.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-34
проти"
- не було
утримались"
-1
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Вирішили:
30. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 279-10-06 (додається).
Про підготовку та проведення земельного аукціону
з продажу права оренди земельної ділянки площею
0,0090 га, розташованої по вул.Короленка,68-г.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення и цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
31. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.
прошу голосувати.
"за"
-34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 280-10-06 (додається).
Про підготовку та проведення земельного аукціону
з продажу права оренди земельної ділянки площею
0,0962 га, розташованої на перетині вул. Київської
та вулЛісової.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проект)'
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
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Вирішили:
32. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"не голосували'* - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 281-10-06 (додається).
Про підготовку та проведення земельного аукціону
з продажу права оренди земельної ділянки плоінеіо
0,6000 га, розташованої по бульв. Нсзалежносіі в
районі розміщення шиноремонтного заводу.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за о с н о в у . Х т о
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
33. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 282-10-06 (додається).
Про продаж права оренди земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0052 га, розташованої по
вул. Шевченка в районі розміщення будинку № 27.
Хоменко Т.О. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-34
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
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Вирішили:
34. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Доповідає:

Головуючий:

"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 283-10-06 (додається).
Про затвердження п р о с т у внесения зміни в
Проект детального плану частини території IV
житлового району.
Прядка В.І. - виконуюча обов'язки г о л о в н о ю
архітектора міста - головний спеціаліст.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за о с н о в у . Х т о
задану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Попросив доповідача детальніше розповісти щодо
проектуємих змін до Проекту детального плану
частини території IV житлового району.
Прядка В.І. - виконуюча обов'язки головного
архітектора міста - головний спеціаліст.
Докладно роз'яснила щодо змін до Проекту
детального плану частини території IV житлового
району.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
35. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в ці л о,му
№ 284-10-06 (додається).
Про внесення змін та доповнень до рішення
Броварської міської ради від 30.12.2010 р. № 110-05-06
«Про
затвердження
Програми
соціальноекономічного та культурного розвитку міста Бровари
на 2011 рік» (з наступними змінами).
Загуменний М.В. - начальник управління економіки.
Доповів по суті питання та наголосив про внесення
змін до проекту рішення.
Пропонується прийняти дане рішення за основу та
перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за дану
зо

Голосували:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Загуменний М.В. - начальник управління економіки.
До проекту рішення пропонуються наступні зміни:
- в п. 1.1.1 змінюється сума видатків з бюджеіу
розвитку з 430,0 тис.грн на 400,0 тис.гри. і а
відповідно сума обсягів фінансування на рік і
2035,7 тис.грн. на 2005,7 тис.грн., отже, викласти
даний пункт у наступній редакції «1.1.1. «Прог рама
по будівництву та
реконструкції
об»гктін
соціального призначення на 2008-2011 роки»,
збільшити видатки на 400,0 тис.грн., бюджет
розвитку, та читати: обсяги фінансування на рік
2005,7 тис. грн., в тому числі-1702,8 тис. грн.бюджет розвитку, 302,9 тис. грн.- цільовий фонд»;
Ставиться на голосування пропозиція про внесення
змін до п. 1.1.1. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Загуменний М.В. - начальник управління економіки.
- в п. 1.2.1 змінюється сума видатків з бюджету
розвитку з 440,0 тис.грн на 420,5 тис.грн. та
відповідно сума обсягів фінансування на рік з
15787,098 тис.грн. на 15767,598 тис.грн., отже,
викласти даний пункт у наступній редакції «1.2.1.
«Міська програма утримання та розвитку об»єктів
житлово-комунального господарства», збільшити
видатки на 420,5 тис.грн.,
та читати: обсяги
фінансування на рік 15767,598 тис.грн., в тому
числі: 10542,1 - загальний фонд, 820,5 тис.грн. бюджет розвитку, 4000,0 тис.грн.- цільовий фонд,
404,998 тис.грн.- спеціальний фонд».
Ставиться на голосування пропозиція про внесення
змін до п. 1.2.1. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
ЗІ

Із золи надійшла пропозиція прийняти дане рішення о цілому зі
змінами.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
36. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі змінами № 285-10-06 (додається).
Про доповнення до плану ДІЯЛЬНОСТІ І І І І Л Г О І О В К І І
проектів регуляторних актів на 2011 рік.
Загуменний М.В. - начальник управління економіки.
Доповів по суті питання та наголосив про внесення
технічної правки до проекту рішення.
Пропонується прийняти дане рішення за основу та
розглянути технічну правку. Хто за дану пропозицію.
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Загуменний М.В. - начальник управління економіки.
До проекту рішення пропонуються наступна технічна
правка:
- в п.5 додатку до рішення в стовпчику «Назва
рішення»
прописати
«Про
впорядкування
тютюнопаління на території міста Бровари».
Ставиться на голосування пропозиція про внесення
технічної правки до додатку рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проект)'
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з
правкою.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою правкою, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
правкою № 286-10-06 (додається).
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37. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

Про внесення змін до рішення Броварської міської
ради від 30.12.2010 року № 114-05-06 «Про бюджсі
міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3>7,8».
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління.
Доповіла по суті питання та наголосив про внесення
змін до проекту рішення.
Пропонується прийняти дане рішення за о с н о в у ?а
перейти до розгляду змін. Хто за дану пропозппію.
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління.
До проекту рішення пропонуються наступні зміни в
звязку зі змінами які відбулись по програмам відділу
капітального будівництва, а саме:
- в п.2.1 розділу Видатки внести зміни виклавши
пункт у новій редакції «2.1 Відділу капітального
будівництва Броварської міської ради по КФК
150101
«Капітальні
вкладення»
зменшити
загальний обсяг видатків на суму 30,0 тис.грн.»;
- відповідно п.2.1.2 також викласти у новій редакції
«2.1.2
зменшити видатки по проектуванню,
коригуванню робочого проекту та будівництву
кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари на суму
60,0 тис. грн»;
- також в п.2.2 внести зміни виклавши його у новій
редакції «2.2 Управлінню житлово-комунального
господарства Броварської міської ради по КФК
150101 «Капітальні вкладення» зменшити видатки
по об'єкту «Будівництво водопроводу по вулицям
Старотроїцька, Р.Люксембург, Чернишевського,
Папаніна в м. Бровари Київської області» на суму
449,5 тис. грн., встановивши при цьому видатки по
КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового
фонду місцевих органів влади» по об'єкту
«Капітальний
ремонт
внутрішньо-будинкових
мереж житлових будинків» в сумі 20,0 тис. грн. та
по об'єкту «Капітальний ремонт м'яких покрівель
житлових будинків» в сумі 350,0 тис.грн».
Ставиться на голосування пропозиція прийняття
озвучених змін до проекту рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
33

37. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

Про внесення змін до рішення Броварської міської
ради від 30.12.2010 року № 114-05-06 «Про бюджсі
міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3*7,8».
Паламарчук И.О. - начальник фінансового управління.
Доповіла по суті питання та наголосив про внесення
змін до проекту рішення.
Пропонується прийняти дане рішення за основу іл
перейти до розгляду змін. Хто за дану пропозицію.
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Паламарчук И.О. - начальник фінансового управління.
До проекту рішення пропонуються наступні зміни в
звязку зі змінами які відбулись по програмам відділу
капітального будівництва, а саме:
- в п.2.1 розділу Видатки внести зміни виклавши
пункт у новій редакції «2.1 Відділу капітального
будівництва Броварської міської ради по КФК
150101
«Капітальні
вкладення»
зменшити
загальний обсяг видатків на суму 30,0 тис.грн.»;
- відповідно п.2.1.2 також викласти у новій редакції
«2.1.2
зменшити видатки по проектуванню,
коригуванню робочого проекту та будівництву
кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари на суму
60,0 тис. грн»;
- також в п.2.2 внести зміни виклавши його у новій
редакції «2.2 Управлінню житлово-комунального
господарства Броварської міської ради по КФК
150101 «Капітальні вкладення» зменшити видатки
по об'єкту «Будівництво водопроводу по вулицям
Старотроїцька, Р.Люксембург, Чернишевського,
Папаніна в м. Бровари Київської області» на суму
449,5 тис. грн., встановивши при цьому видатки по
КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового
фонду місцевих органів влади» по об'єкт)'
«Капітальний
ремонт
внутрішньо-будинкових
мереж житлових будинків» в сумі 20,0 тис. грн. та
по об'єкту «Капітальний ремонт м'яких покрівель
житлових будинків» в сумі 350,0 тис.грн».
Ставиться на голосування пропозиція прийняття
озвучених змін до проекту рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
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Головуючий:
Виступив:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
38. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити, чому при перевиконанні
бюджету в 10 мли. грн. дані кошти пішли на закриття
саме захищених статей - Виплата заробітної плаги
вчителям?
Паламарчук И.О. - начальник фінансового управління.
Пояснила, що це пов'язано з виконанням Закону
України « Про внесення змін до Закону України « І Іро
Державний бюджет України на 2011 рік», а саме, в
зв'язку з підвищенням рівня оплати праці працівникам
бюджетної сфери, в тому числі на підвищення
посадового окладу працівникам першого тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки. Крім
того,
необхідність здійснення виплат по різниці закладеної
та фактичної індексації.
Якщо запитань більше не мас ставиться па
голосування пропозиція прийняти дане рішення в
цілому з проголосованими змінами, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі змінами № 287-10-06 (додається).
Про
передачу
та
прийняття
міжбюджетніїх
трансфертів по галузі «Засоби масової інформації».
Паламарчук И.О. - начальник фінансового управління.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
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39. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
40. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

Доповідає:

№ 288-10-06 (додасться).
Про передачу видатків з бюджету міста Броварн до
бюджету Броварсько? районної ради на виконаний
делегованих державних повноважень.
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення и цілому
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 289-10-06 (додається).

Про створення комісії міської ради VI скликання по
підготовці
пропозицій
щодо
найменування
та
перейнаменування вулиць, провулків, площ, парків
міста.
Кіяшко О.В. - секретар ради.
Доповіла по суті питання та наголосила що даний
проект рішення був розглянутий усіма постійними
депутатськими комісіями та деякими з них були
запропоновані зміни до проекту рішення.
Пропонується прийняти дане рішення за основу та
перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Кіяшко О.В. - секретар ради.
Наголосила про запропоновані змін до проекту
рішення:
- під час розгляду даного питання на комісії з питань
регламенту, депутатської етики, діяльності засобів
масової інформації та контролю за виконанням
рішень
міської
ради
було
запропоновано
назви
комісії
слово
виключити
з
35

Головуючим:
Голосували:

Головуючий:

«персйнамеиувания»,
але при розгляді
на
погоджувальній раді було рекомендовано залишити
дане слово в назві комісії. Отже, на голосування
пропонується
поставити
рекомендацію
погоджувальної ради;
- при розгляді даного проекту рішення к о м і с і г ю }
питань соціально-економічного та к у л ь т у р н о г о
розвитку, бюджету, фінансів
і пін
було
запропоновано замість Біленка В.В. в к л ю ч и т и до
складу комісії Ніколайчук С.В. - г о л о в н о ю
спеціаліста архівного відділу;
- крім того,
додатково було запропоновано
включити до складу комісії депутатів Броварської
міської ради VI скликання - Сачавською A.M. га
Різаненка П.О.
Ставиться на голосування пропозиція про внесення до
проекту рішення наголошених змін. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі
змінами.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
41. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами, прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі змінами № 290-10-06 (додається).
Про затвердження Програми
правової освіти
населення міста Броварн на 2011-2014 роки.
Гуменюк І.М. - головний спеціаліст Броварського
міськрайонного управління юстиції.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
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Виступив:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий
Протокольне
доручення:

Головуючий:

Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор.
Вніс пропозицію у п.8 Розділу 4 Програми, викласти
фразу щодо Броварської міжрайонної прокуратури у
наступній
редакції
«Броварська
міжрайонна
прокуратура - за згодою».
Ставиться пропозиція щодо внесення зміни у 11.К
Розділу 4. Хто задану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Повідомив, що під час розгляду даного питання у
профільної комісії виникло запитання щодо суми
фінансування даної Програми, адже в Броварському
районі дана Програма була прийнята зі значно
більшою сумою. Тому комісія надала протокольне
доручення фінансовому управлінню вивчити питання
щодо винайдення можливості
по збільшенню
фінансування даної Програми.
Запропонував підтримати пропозицію профільної
комісії та надати протокольне доручення фінансовому
управлінню Броварської міської ради вивчити питання
щодо винайдення можливості збільшити фінансування
Програми правової освіти населення міста Бровари на
2011-2014 роки.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі
зміною.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
42. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою зміною, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі зміною № 291-10-06 (додається).
Про затвердження змін до структури, загальної
чисельності апарату міської ради та виконкому,
виконавчих органів ради.
Ільєва І.М. - виконуюча обов'язки начальника відділу
організаційної та кадрової роботи - заступник
начальника.
Доповіла по суті питання.
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Виступив:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий
Протокольне
доручення:

Головуючий:

Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор.
Вніс пропозицію у п.8 Розділу 4 Програми, викласти
фразу щодо Броварської міжрайонної прокуратури у
наступній
редакції
«Броварська
міжрайонна
прокуратура - за згодою».
Ставиться пропозиція щодо внесення зміни у п к
Розділу 4. Хто за дану пропозицію, прошу голосу ват и.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного просн~і\
рішення?
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Повідомив, що під час розгляду даного питання у
профільної комісії виникло запитання щодо суми
фінансування даної Програми, адже в Броварському
районі дана Програма була прийнята зі значно
більшою сумою. Тому комісія надала протокольне
доручення фінансовому управлінню вивчити питання
щодо винайдення можливості по збільшенню
фінансування даної Програми.
Запропонував підтримати пропозицію профільної
комісії та надати протокольне доручення фінансовому
управлінню Броварської міської ради вивчити питання
щодо винайдення можливості збільшити фінансування
Програми правової освіти населення міста Бровари на
2011-2014 роки.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі
зміною.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
42. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою зміною, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі зміною № 291-10-06 (додається).
Про затвердження змін до структури, загальної
чисельності апарату міської ради та виконкому,
виконавчих органів ради.
Ільєва І.М. - виконуюча обов'язки начальника відділу
організаційної та кадрової роботи - заступник
начальника.
Доповіла по суті питання.
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Головуючий:
Голосувплн:

Головуючий:

Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проект >
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення н ні;н>м\

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
43. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 292-10-06 (додається).
Про розгляд протесту Броварського .міжрайонного
прокурора, державного радннка юстиції
1 класу
Гариика М.В., від 01.07.2011 р. №3006 вих. на
рішення Броварської міської ради №142-08-24 від
19.12.2002 р. «Про затвердження Положення про
порядок надання земельних ділянок для розміщення
збірно-розбірних
металевих
гаражів
в
межах
прибудинкової території багатоквартирної житлової
забудови в м. Бровари».
Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу.
Доповіла по суті питання та наголосила про внесення
технічної правки по тексту проекту рішення.
Запропонував прийняти дане рішення за основу та
перейти до розгляду технічної правки. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу.
Наголосила про технічну правку до проекту рішення, а
саме, в назві , преамбулі та в тексті проекту рішення
замінити «від 01.07.2011 р. № 3006 вих.» на
«від 18.07.2011 року №3226 вих.».
Ставиться на голосування пропозиція про внесення
технічної правки до проекту рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
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Головуючий:

"не голосували" - не було.
Чи с інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення п іііломч »
правкою.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
44. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому і
проголосованою
технічною
правкою,
прошу
голосувати.
"за"
-35
проти
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
з технічною правкою № 293-10-06 (додасться).
Про розгляд протесту Броварського міжрайонного
прокурора, державного радника юстиції 1 класу
Гарніша М.В., від 18.07.2011 року №3287 вих. на
рішення Броварської міської ради №387-24-05 віл
26.07.2007 року «Про затвердження Положення про
порядок передачі в оренду майна територіальної
громади м. Бровари
для розміщення кабельної
мережі інтерпровайдерами та мережі кабельного
телебачення».
Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу.
Доповіла по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
45. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 294-10-06 (додається).
Про розгляд протесту Броварського міжрайонного
прокурора, державного радника юстиції 1 класу
Гарника М.В., від 18.07.2011 року №3286 вих. на
рішення виконкому Броварської міської ради №281
від 22.05.2007 року «Про розміщення холодильних
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Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
46. Різне.
Головуючий:

Головуючий:
Виступив:

шаф біля малих архітектурних форм».
Баба-Мірзосва Л.В. - начальник юридичного відділу.
Доповіла по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-35
"проти "
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції або запитання до даного п р о е к т )
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення и ііі.тм>
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому.
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 295-10-06 (додається).
1. Зачитав повідомлення від Броварської міської
організації Політичної партії „УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія
Кличка" щодо створення депутатської фракції в
Броварській міській раді Броварською міською
організацією
Політичної
партії
„УДАР
(Український Демократичний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка" в складі 4-х депутатів :
Бабін М.Я.
Кириченко О.В.
Колесніков В.О.
Погарський Я.А.
Керівником
депутатської
фракції
обрано
Погарського Ярослава Адамовича.
2. Зачитав звернення від Малофієнка В.В. щодо
дозволу виступити на засіданні сесії 21.07.2011 р.
на тему «Забезпечення якісною питною водою
дітей міста», тобто встановлення засобів очистки в
освітніх закладах міста.
Попросив доповісти про результати розгляду даного
питання на засіданні постійної депутатської комісії.
Загуменний МВ. - депутат міської ради, заступник
голови комісії з питань соціально-економічного та
культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін.
Повідомив, що на засіданні комісії було заслухано
громадянина Малофієнка В.В. по даному питанню та
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Головуючий:

Головуючий
Протокольне
доручення:
Головуючий:

було надано йому роз'яснення, що на розгляд сесії
21.07.2011 р. буде винесено питання про затвердження
Міської
програми
розвитку
водопровідноканалізаційного
господарства
та
забезпечення
населення м. Бровари якісною питною водою в 20112014 роках, в якій передбачено впровадження
локальних та колективних установок ( п р и с т р о ї в )
доочищення води для питних потреб у м і с ц я х її
безпосереднього споживання, для водозабсзгісчсння
дошкільних, шкільних і лікувальних
закладів
м. Бровари.
Звернувся до депутатів, чи мають вони бажання
заслухати громадянина Мапофієнка В.В.?
Із зали надійшла пропозиція про недоцільність -<ас;і\\он\ нашій
виступу громадянина Мапофієнка В.В.
Отже,
пропонується
доручити
Комунальному
підприємству
Броварської
міської
ради
"Броваритепловодоенергія"
вивчити
порушене
питання громадянина Малофіснка В.В. та надати
відповідь.
Чи є ще якісь оголошення?
Якщо заперечень немає, пропоную закрити десяте
чергове засідання сесії Броварської міської ради
шостого скликання.
Звучить Гімн України.

Секретар ради

О.В.Кіяшко

Міський голова

І.В. Сапожко
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