БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Т О К О Л №11
Одинадцятої чергової сесії Броварської міської ради
шостого скликання
18 серпня 2011 року

м. Бровари

Всього депутатів міської ради

- 42

Присутні на сесії:
Депутати міської ради VI скликання:
- 36
Міський голова
Броварський міжрайонний прокурор,
державний радник юстиції І класу - Гарник М.В.
Перший заступник Головного управління
з питань надзвичайних ситуацій КОДА - Підкоморний ЯМ.
Голова Союзу жінок України, депутат Верховної ради України II, III, IV, V
скликань, заслужений економіст України - В.П. Семенюк-Самсоненко
Запрошені:

-

12 (список додається)

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 6
1.
2.
З4.
5.
6.

Антоненко В.О.
Багмут Н.А.
Віканов Є.П.
Михайлов О.М.
СінькоЛ.І.
Плакся Ю.С.

-

відрядження
відрядження
причина відсутності не відома
відпустка
відпустка
відпустка

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова.
Головуючий: На сесії зареєструвалось 36 депутатів - у нас є кворум.
Поступила пропозиція відкрити одинадцяту чергову
сесію Броварської міської ради шостого скликання. Хто
за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосували:
" за"
- 37
"проти "
- не було
" утримались "
- не було
"не голосували" - не було.
Вирішили:
Відкрити одинадцяту чергову сесію Броварської міської
ради VI скликання.
і

Головуючий:

Звучить Гімн України
Ознайомив депутатів з переліком запрошених та запитав
чи є в когось зауваження до присутніх у сесійній залі?
Зауважень не було.

Головуючий:

Головуючий:

Виступила:

Затвердження Порядку денного
Запропонував прийняти Порядок денний за основу:
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Повідомив, що на засіданні погоджувальної ради були
розглянуті додаткові питання до порядку денного, серед
яких було питання «Про розгляд місцевої ініціативи
мешканців гуртожитку по вул. Шевченка, 12-а в
м.Бровари».
При розгляді даного питання на засіданні сесії міської
ради виявила бажання бути присутньою СеменюкСамсоненко В.П. - голова Союзу жінок України, депутат
Верховної ради України II, III, IV, V скликань, заслужений
економіст України.
Погоджувальною радою було рекомендовано підтримати
даний проект рішення та доручено міському голові видати
розпорядження про створення робочої групи, яка має
вивчити питання надання статусу гуртожитку по вул.
Шевченка, 12-а, в складі:
- одного представника від ініціативної групи - мешканця
гуртожитку по вул. Шевченка, 12-а;
- одного представника від Семенюк-Самсоненко В.П.;
- депутата даного округу - Базишина П.Є.;
- представника управління комунальної власності;
- голови постійної комісії з питань комунальної власності
та приватизації - Бобка A.M.;
- голови постійної комісії з питань соціального захисту
населення, охорони здоров'я та довкілля - Сенько Л.І.;
- представника відділу з житлових питань.;
- представника юридичного відділу;
- представника від Броварської районної ради.
Наголосив, що надійшла пропозиція за підтримки
Семенюк-Самсоненко В.П. не включати до порядку
денного питання «Про розгляд місцевої ініціативи
мешканців гуртожитку по вул. Шевченка, 12-а в
м.Бровари» та створити робочу групу, яка в місячний
термін вивчить дане питання.
В.П. Семенюк-Самсоненко - голова Союзу жінок України,
депутат Верховної ради України II, III, IV, V скликань,
заслужений економіст України.
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Головуючий:

Виступила по питанню приватизації гуртожитків,
наголосивши, що це є однією з проблем сьогодення в
країни. Висловила сподівання, що питання, підняте
ініціативною групою мешканців гуртожитку по вул.
Шевченка, 12-а, буде ретельно вивчене створеною
робочою групою, а права та інтереси мешканців
гуртожитку захищені.
Які ще є пропозиції по даному питанню?
Із зали надійшла пропозиція не включати дане питання до порядку
денного та створити робочу групу.

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Головуючий:

Голосували:

Ставиться на голосування пропозиція не включати до
порядку денного проект рішення «Про розгляд місцевої
ініціативи мешканців гуртожитку по вул. Шевченка, 12-а в
м. Бровари» та створити робочу групу, яка в місячний
термін вивчить дане питання. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати,
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Наголосив, що до порядку денного пропонується ще 23
додаткових питання, пояснивши, що така кількість
додаткових питань зумовлена змінами які були внесені до
Регламенту Броварської міської ради VI скликання та
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації», тому питання які були подані пізніше
встановленого строку вважаються додатковими до порядку
денного.
Відповідно до рекомендацій профільних комісій та
погоджувальної ради, про включення додаткових питань
до порядку денного, пропонується провести голосування
по кожному питанню за їх включення до порядку денного.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового
питання
«Про
припинення
права
користування
земельними
ділянками,
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».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
-36
"за"
"проти"
- не було
"утримались"
"не голосували' - не було.
з

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про передачу земельних ділянок
громадянам у власність, надання дозволів на виготовлення
технічної документації по оформленню права власності,
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність та
користування, внесення змін до рішень Броварської
міської ради».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Наголосив, що на засіданні погоджувальної ради, в зв'язку
з пропозиціями депутата Різаненка П.О. до проекту
рішення, було створено робочу групу із залученням
представника профільної комісії, депутата - Сачавського
A.M., представника земельного відділу - Майбороди С.А.,
представника юридичного відділу - Прилепка О.В.,
радника міського голови Шокун М.А. та депутата
Різаненка П.О. Завданням даної робочої групи було
опрацювати до засідання сесії питання «Про затвердження
Положення про порядок надання земельних ділянок для
розміщення збірно-розбірних металевих гаражів в межах
прибудинкових територій багатоквартирної житлової
забудови м.Бровари» та підготувати пропозиції.
Відповідно до запропонованих пропозицій відбулась зміна
назви даного проекту рішення.
Отже, ставиться на голосування пропозиція профільної
комісії, погоджувальної ради та робочої групи про
включення до порядку денного додаткового питання зі
зміненою назвою «Про затвердження Положення про
порядок надання земельних ділянок для розміщення
збірно-розбірних металевих гаражів на території міста
Бровари інвалідам із захворюванням опорно-рухового
апарату поблизу місця проживання інваліда».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про продаж земельної ділянки».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-36
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Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

- не було
проти
-1
'утримались'
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про затвердження договорів про
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-36
проти
- не було
'утримались'
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про затвердження переліку
земельних ділянок для продажу права оренди на
земельних торгах окремими лотами».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про продаж права оренди земельної
ділянки орієнтованою площею 0,0812 га, розташованої по
вул. Чкалова в районі розміщення МРЕВ ДАІ».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про продаж права оренди земельної
ділянки орієнтованою площею 0,07 га, розташованої по
вул. Чкалова в районі розміщення МРЕВ ДАІ».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про внесення змін в додаток до
рішення Броварської міської ради від 21.07.2011 № 288-1006 «Про передачу та прийняття міжбюджетних

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

трансфертів по галузі «Засоби масової інформації» та в
додаток до рішення Броварської міської ради від
21,07.2011 №289-10-06 «Про передачу видатків з бюджету
міста Бровари до бюджету Броварської районної ради на
виконання делегованих державних повноважень». Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про затвердження
цільової
соціальної Програми розвитку цивільного захисту в місті
на 2011-2013 роки».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про внесення змін та доповнень до
рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 № 11005-06
«Про затвердження
Програми
соціальноекономічного та культурного розвитку міста на 2011 рік»
(з наступними змінами).
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії
та погоджувальної ради про включення до порядку
денного додаткового питання «Про підсумки виконання
Програми соціально - економічного та культурного
розвитку м. Бровари за І півріччя 2011 року». Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про затвердження звіту про
виконання бюджету міста Бровари за І півріччя 2011
року».
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Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про затвердження змін до
структури, загальної чисельності апарату міської ради та
виконкому, виконавчих органів ради».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про внесення змін до рішення
Броварської міської ради від 14.01.2008
№591-32-05
«Про затвердження «Міської програми по будівництву та
реконструкції об'єктів соціального призначення на 20082011 роки».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про внесення змін до рішення
Броварської міської ради від 14 січня 2008 року за №59332-05 «Про затвердження «Міської програми по
будівництву та реконструкції магістральних вулиць
загальноміського призначення на 2008-2011 роки».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
36 було
- не
"проти"
утримались
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про внесення змін в додаток до
рішення Броварської міської ради від 27 березня 2008
року за №682-35-05 «Про затвердження «Міської програми
по будівництву IV житлового району м. Бровари на 20082011 роки».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

-36
"за"
- не було
проти
'утримались'
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про схвалення
«Програми
відзначення 75-річчя від дня заснування Броварської
міськрайонної газети «Нове життя».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про внесення змін до Статуту та
затвердження Статуту комунального підприємства
Броварської
міської
ради
Київської
області
«Бровариводоканал» в новій редакції».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про надання дозволу відділу
капітального будівництва Броварської міської ради на
безоплатну передачу з балансу вартості завершеного та
незавершених будівництвом об'єктів, кредиторську
заборгованість по них».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про надання згоди на порушення
справи про банкрутство щодо комунального підприємства
Броварської міської ради «Бровариводоканал».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
-36
"за"
проти
- не було
"утримались"
-1
"не голосували - не було.
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Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:
Голосували:

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про внесення змін до Положення
про управління житлово-комунального господарства
Броварської міської ради».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та
погоджувальної ради про включення до порядку денного
додаткового питання «Про безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади м. Бровари
ДНЗ «Трембіта».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Наголосив, що оскільки питання порядку денного «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» також було подано з порушенням
строку, згідно з Регламентом Броварської міської ради VI
скликання, тому слід вважати його як додаткове питання
до порядку денного.
Тому запропонував поставити на голосування пропозицію
профільної комісії та погоджувальної ради про включення
до порядку денного додаткового питання «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».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Якщо пропозицій до порядку денного більше не має,
ставиться на голосування прийняття даного порядку
денного в цілому зі змінами, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
9

Вирішили:
Прийняти порядок денний в цілому зі змінами:
1 .Про надання дозволу на передачу комунального майна територіальної громади
м.Бровари.
2.Про надання дозволу комунальним підприємствам та установам на списання
основних засобів, що перебувають у них на балансі.
3.Про надання згоди на
зняття з балансу КП «Служба замовника»
малоповерхового та малоквартирного житлового будинку.
4.Про надання
згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м.Бровари гуртожитку по вул. Красовського, 19-а.
5.Про погодження переліку об'єктів, що перебувають у спільній сумісній
власності територіальної громади м. Бровари Київської області та територіальних
громад сіл та селищ Броварського району для передачі в оренду.
6.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.
7.Про внесення змін в рішення Броварської міської ради від 26.11.2009 № 1291-7505 та від 26.11.2009 № 1292-75-05.
8.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.01.2009 №101555-05 «Про створення постійної комісії із забезпечення реалізації житлових
проблем громадян м. Бровари».
9.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».
10.Про втрату чинності рішення Броварської міської ради від 11.11.2010 №25-0206 «Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від
29.12.2005 №871-41-04 «Про затвердження нової редакції «Положення про
управління економіки».
11.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 рою
№114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,6,7,8.
12.Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Бровари на
депозитних рахунках в установах банків.
1 З.Про припинення права користування земельними ділянками, 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.
14.Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на
виготовлення технічної документації по оформленню права власності, надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність та користування, внесення змін до рішень Броварської міської
ради.
15. Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок для
розміщення збірно-розбірних металевих гаражів на території міста Бровари
ю

інвалідам із захворюванням опорно-рухового апарату поблизу місця проживання
інваліда.
16. Про продаж земельної ділянки.
17.Про затвердження договорів про внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок.
18.Про затвердження переліку земельних ділянок для продажу права оренди на
земельних торгах окремими лотами.
19.Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтованою площею 0,0812 га,
розташованої по вул. Чкалова в районі розміщення МРЕВ ДАІ.
20. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтованою площею 0,07 га,
розташованої по вул. Чкалова в районі розміщення МРЕВ ДАІ.
21 .Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від
21.07.2011 №288-10-06 «Про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів
по галузі «Засоби масової інформації» та в додаток до рішення Броварської
міської ради від 21.07.2011 №289-10-06 «Про передачу видатків з бюджету міста
Бровари до бюджету Броварської районної ради на виконання делегованих
державних повноважень».
22.Прозатвердження цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту в
місті на 2011-2013 роки.
23 .Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від
30.12.2010 № 110-05-06 «Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста на 2011 рік» (з наступними змінами).
24.Про підсумки виконання Програми соціально - економічного та культурного
розвитку м. Бровари за І півріччя 2011 року.
25.Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бровари за І півріччя 2011
року.
26.Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської
ради та виконкому, виконавчих органів ради.
27.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 14.01.2008 №591 32-05 «Про затвердження «Міської програми по будівництву та реконструкції
об'єктів соціального призначення на 2008-2011 роки».
28.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 14 січня 2008
року за №593-32-05 «Про затвердження «Міської програми по будівництву та
реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008-2011
роки».
29.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 27
березня 2008 року за №682-35-05 «Про затвердження «Міської програми по
будівництву IV житлового району м. Бровари на 2008-2011 роки».
30.Про схвалення «Програми відзначення 75-річчя від дня заснування
Броварської міськрайонної газети «Нове життя».
31 .Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту комунального
підприємства Броварської міської ради Київської області «Бровариводоканал» в
новій редакції.
32.Про надання дозволу відділу капітального будівництва Броварської міської
ради на безоплатну передачу з балансу вартості завершеного та незавершених
будівництвом об'єктів, кредиторську заборгованість по них.
33.Про надання згоди на порушення справи про банкрутство щодо комунального
п

підприємства Броварської міської ради «Бровариводоканал».
34.Про внесення змін до Положення про управління житлово-комунального
господарства Броварської міської ради.
35.Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади м.
Бровари ДНЗ «Трембіта».
36. Різне.
Про надання дозволу на передачу комунального
1. СЛУХАЛИ:
майна територіальної громади м.Бровари.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
Доповідає:
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
Головуючий:
за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
- 37
Голосували:
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Головуючий:
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція підтримати дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
2. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати,
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 296-11-06 (додається).
Про надання дозволу комунальним підприємствам
та установам на списання основних засобів, що
перебувають у них на балансі.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
- 37
"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.

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-37
проти
- не було
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Вирішили:
3. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 297-11-06 (додається).
Про надання згоди на зняття з балансу КП
«Служба
замовника»
малоповерхового
та
малоквартирного житлового будинку.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 37
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
4. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 298-11-06 (додається).
Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади
м.Бровари гуртожитку по вул. Красовського, 19-а,
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 37
"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"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
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Вирішили:
5. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 299-11-06 (додається).
Про погодження переліку об'єктів, що перебувають у
спільній сумісній власності територіальної громади
м. Бровари Київської області та територіальних
громад сіл та селищ Броварського району для
передачі в оренду.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"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:
6. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 300-11-06 (додається).
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.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"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.

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
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Голосували:

Вирішили:
7. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
8. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:

прошу голосувати.
"за"
-37
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 301-11-06 (додається).
Про внесення змін в рішення Броварської міської
ради від 26ЛІ.2009 № 1291-75-05 та від 26.11.2009 №
1292-75-05.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"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.

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
-37
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 302-11-06 (додається).
Про внесення змін до рішення Броварської міської
ради від 29.01.2009 №1015-55-05 «Про створення
постійної комісії із забезпечення реалізації житлових
проблем громадян м. Бровари».
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-37
"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.
15

Голосували:

Вирішили:
Головуючий:

Голосували:

9. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались"
не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 303-11-06 (додається).
Наголосив про те, що у доповідача є для розгляду ще
два додаткових питання. Запропонував проголосувати
за пропозицію перейти до розгляду додаткових
питань: «Про надання дозволу відділу капітального
будівництва Броварської міської ради на безоплатну
передачу з балансу вартості завершеного та
незавершених будівництвом об'єктів, кредиторську
заборгованість по них» та «Про безоплатне прийняття
у комунальну власність територіальної громади м.
Бровари ДНЗ «Трембіта»,
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Про надання дозволу
відділу
капітального
будівництва Броварської міської ради на безоплатну
передачу з балансу вартості завершеного та
незавершених будівництвом об'єктів, кредиторську
заборгованість по них.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" — не було.

Головуючий:
Виступив:

Доповідає:

Головуючий:

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Попросив проінформувати за підписом якої посадової
особи від відділу капітального будівництва Броварської
міської ради надійшло звернення про винесення даного
питання на розгляд сесії міської ради.
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Пояснила, що звернення надійшло за підписом
виконуючої обов'язки начальника відділу капітального
будівництва Мельник Оксани Петрівни.
Якщо запитань більше не має, ставиться на
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Голосували:

Вирішили:
10. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
11. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

голосування пропозиція прийняття даного рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 304-11-06 (додається).
Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари 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.
"за"
- 37
"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 проінформувати чи був складений акт
обстеження ДНЗ «Трембіта»?
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної
власності.
Повідомила, що такий акт є і він був наданий
профільній комісії при розгляді даного питання.
Якщо більше запитань не має, пропонується прийняти
дане рішення в цілому. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 305-11-06 (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».
Озимай Т.П. - виконуюча обов'язки начальника
управління житлово-комунального господарства заступник начальника.
Доповіла по суті питання.

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
Головуючий:

Голосували:

12. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"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"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 306-11-06 (додається).
Наголосив про те, що у доповідача є для розгляду ще
додаткове питання. Запропонував проголосувати за
пропозицію перейти до розгляду додаткового питання
«Про внесення змін до Положення про управління
житлово-комунального господарства Броварської
міської ради».
-37
"за"
- не було
проти
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Про внесення змін до Положення про управління
житлово-комунального господарства Броварської
міської ради.
Озимай Т.П. - виконуюча обов'язки начальника
управління житлово-комунального господарства заступник начальника.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти "
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції 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"
-36
"проти"
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
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Вирішили:
13. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
Головуючий:

Голосували:

14. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 307-11-06 (додається).
Про втрату чинності рішення Броварської міської
ради від 11.11.2010 №25-02-06 «Про внесення змін
та доповнень до рішення Броварської міської ради
від 29.12.2005 №871-41-04 «Про затвердження нової
редакції «Положення про управління економіки».
Загуменний М.В. - начальник управління економіки.
Доповів по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 37
"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"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 308-11-06 (додається).
Наголосив про те, що у доповідача є для розгляду ще два
додаткових питання. Запропонував проголосувати за
пропозицію перейти до розгляду додаткових питань:
«Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської
міської ради
від 30.12.2010 № 110-05-06 «Про
затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста на 2011 рік» ( з наступними
змінами)» та «Про підсумки виконання Програми
соціально - економічного та культурного розвитку м.
Бровари за І півріччя 2011 року».
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Про внесення змін та доповнень до рішення
Броварської міської ради від 30.12.2010 № 110-0506 «Про затвердження Програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста на
2011 рік» ( з наступними змінами).
Загуменний М.В. - начальник управління економіки.
Доповів по суті питання.
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Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
-37
"за"
"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.

Головуючий:
Голосували:

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

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 309-11-06 (додається).
Про підсумки виконання Програми соціально
економічного та культурного розвитку м. Бровари
за І півріччя 2011 року.
Загуменний М.В. - начальник управління економіки.
Доповів по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"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:
16. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№310-11 -06 (додається).
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>6,7,8.
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
проти "
- не було
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Головуючий:
Виступив:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
17. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Доповідає:

"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Андрієвський В.А. - депутат міської ради.
Запропонував прийняти дане рішення в цілому.
Надійшла пропозиція прийняти дане рішення в
цілому, хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 311 -11 -06 (додається).
Про розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету міста Брова ри на депозитних рахунках в
установах банків.
Паламарчук И.О. - начальник фінансового управління.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити, чи можна кошти отримані від
відшкодування втрат земель сільськогосподарського
призначення використати на фінансування робіт з
розмежування земель державної та комунальної
власності.
Паламарчук И.О. - начальник фінансового управління.
Пояснила, що ці кошти можна використовувати на

Виступила:

Головуючий:

проведення інвентаризації земель міста, крім того
виконавцем
даних
робіт
визначено
КП
«Бровариземлеустрій».
Шокун М.А. - радник міського голови.
Роз'яснила, що Броварською міською радою у 2002
році був проведений тендер по визначенню виконавця
для проведення робіт по розмежуванню земель
державної та комунальної власності. Але згідно закону
таку роботу можна виконувати лише після проведення
повної інвентаризації земель міста.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.
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Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
Головуючий:

Голосували:

18. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№312-11 -06 (додається).
Наголосив про те, що у доповідача є для розгляду ще
два додаткових питання. Запропонував проголосувати
за пропозицію перейти до розгляду додаткових
питань: «Про внесення змін в додаток до рішення
Броварської міської ради від 21.07.2011 №288-10-06
«Про передачу та прийняття міжбюджетних
трансфертів по галузі «Засоби масової інформації» та
в додаток до рішення Броварської міської ради від
21.07.2011 №289-10-06 «Про передачу видатків з
бюджету міста Бровари до бюджету Броварської
районної ради на виконання делегованих державних
повноважень» та «Про затвердження звіту про
виконання бюджету міста Бровари за І півріччя 2011
року».
-37
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської
міської ради від 21.07-2011 №288-10-06 «Про
передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів
по галузі «Засоби масової інформації» та в додаток до
рішення Броварської міської ради від 21.07.2011
№289-10-06 «Про передачу видатків з бюджету міста
Бровари до бюджету Броварської районної ради на
виконання 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"
-37
"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:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
22

Голосували:

Вирішили:
19. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 313-11 -06 (додається).
Про затвердження звіту про виконання бюджету
міста Бровари за І півріччя 2011 року.
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"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:
20. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-35
"проти"
- не було
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 314-11-06 (додається).
Про припинення права користування земельними
ділянками,
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.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Доповіла по суті питання та наголосила про внесення
технічної правки до проекту рішення на засіданні
погоджувальної ради.
Пропонується прийняти дане рішення за основу та
перейти до розгляду правки. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
"за"
-36
проти
- не було
-1
'утримались'
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"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До проекту рішення у профільної комісії зауважень та
пропозицій не було, але на засіданні погоджувальної
ради була внесена технічна правка у пункт 3.
А саме, пропонується замість «площею 5,1170 га»
прописати «площею 0,6929 га». Дана правка
пропонується в зв'язку з тим, що ТОВ «МЕТІНВЕСТСМЦ» викупило частину земельної ділянки і тому в
оренді залишилась земельна ділянка площею 0,6929
га.
Ставиться на голосування пропозиція погоджувальної
ради про внесення технічної правки до пункту З
проекту рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
"за"
-36
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
На засіданні погоджувальної ради від депутата
Різаненка П.О. надійшла пропозиція про зняття пункту
6 даного проекту рішення.
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Пояснив, що його пропозиція про зняття пункту 6
пов'язана з деякими причинами. Запропонував
ознайомити з ними присутніх та отримати по
можливості роз'яснення.
1. Серед наданих земельним відділом Броварської
міської ради документів, по даним земельним ділянкам
для ознайомлення не було представлено документа
який би підтверджував право власності на дані
земельні ділянки ТОВ «Альянс Новобуд».
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Пояснила, що дані земельні ділянки увійшли до
статутного фонду ТОВ «Альянс Новобуд».
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити чому в Державних актах на
право власності на земельні ділянки відсутні
нотаріальні або інші відмітки що посвідчували б право
власності ТОВ «Альянс Новобуд».
Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу.
Роз'яснила, що дані земельні ділянки внесені до
статутного фонду ТОВ «Альянс Новобуд», а отже дана
юридична особа є правовласником даних земельних
ділянок. А щодо відміток на Державних актах, то це є
24

Виступив:

Головуючий:

Виступив:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

чисто технічним питанням яке потребує часу для
оформлення.
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
2. Попросив роз'яснити, чому при зазначені в
документах, що дані земельні ділянки є єдиним
комплексом (кварталом), рішенням Броварської
міської ради були внесені зміни до Детального плану
міста про зміну з малоповерхової приватної забудови
на багатоповерхову забудову, а громадські слухання не
відбулись як вимагає цього закон.
Пояснив, що згідно Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» від 12.03.2011 року
проведення громадських слухань передбачається лише
в
разі
розроблення
проектів
містобудівної
документації, а саме генеральних планів населених
пунктів, планів зонування територій та детальних
планів територій. Що ж стосується внесення змін до
детального плану територій, то Законом прописано що
такі зміни допускаються за умови їх відповідності
генеральному плану населеного пункту та плану
зонування території, при цьому не передбачаючи
проведення громадських слухань.
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
3. Висловився, що прийняття даного пункту є
неправильним з морального-етичних міркувань, адже
ці 13 земельних ділянок були надані одним рішенням
шляхом безоплатної приватизації, а через певний час
відчужені двом особам у власність, після чого
рішенням Броварської міської ради внеслись зміни до
Детального плану міста про зміну їх цільового
призначення. Тоді як змінивши цільове призначення,
цей комплекс можна було виставити на аукціон через
який місцевий бюджет отримав би надходження.
Ставиться на голосування пропозиція депутата
Різаненка П.О. щодо зняття пункту 6 в проекті
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
-1
за
-30
проти
'утримались'
-5
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з
технічною правкою.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
технічною правкою, прошу голосувати,
"за"
-35
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Вирішили:
21. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:
Доповідає:

Виступив:

"проти"
-1
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№315-11-06 (додається).
Про передачу земельних ділянок громадянам у
власність, надання дозволів на виготовлення
технічної документації по оформленню права
власності, надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність та користування, внесення змін
до рішень Броварської міської ради.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 36
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
На засіданні погоджувальної ради від депутата
Різаненка П.О. надійшла пропозиція про зняття пункту
З та пункту 9 даного проекту рішення.
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Виступив з роз'ясненням щодо причин зняття пунктів
З та 9 проекту рішення. А саме, в даних пунктах
проекту рішення іде мова про існуючі гаражі які
встановлені з порушеннями чинного законодавства,
адже власники цих гаражів не мають відповідних
документів які надавали їм можливість ними
користуватись,
крім
того
зазначені
гаражі
розмішуються в межах прибудинкових територій, що
також є порушенням прав мешканців даних будинків.
Поросив доповідача надати роз'яснення щодо
відповідності документів власників гаражів.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Пояснила, що перш ніж підготувати даний проект
рішення це питання розглядалось попередньо на
профільній комісії, яка підтримала надання даних
гаражів в оренду зазначеним особам. Крім того всі
зазначені громадяни є інвалідами, хоча не всі з них є
інвалідами з порушеннями опорно-рухового апарату,
тому кожен випадок розглядався окремо.
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Повідомив, що був присутній на засіданні профільної
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Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

комісії при розгляді даного питання, але зауважив що
документи на комісії не були представлені в повному
обсязі, а також серед наданих не було жодних, які б
підтверджували інвалідність опорно-рухового апарату
зазначених громадян.
Тому висловив думку, що це є неповага та порушення
прав інших громадян.
Ставиться на голосування пропозиція депутата
Різаненка П.О. щодо зняття пунктів 3 та 9 в проекті
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
проти
-35
-1
'утримались'
"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:
22. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
-1
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 316-11-06 (додається).
Про затвердження Положення про порядок
надання земельних ділянок для розміщення збірнорозбірних металевих гаражів на території міста
Бровари інвалідам із захворюванням опорнорухового апарату поблизу місця проживання
інваліда.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Доповіла по суті питання.

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 37
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Повідомив, що на засіданні погоджувальної ради було
запропоновано створити робочу групу у складі:
представника профільної комісії, депутата
Сачавського A.M., представника земельного відділу Майбороди С.А., представника юридичного відділу Прилєпка О.В., радника міського голови Шокун М.А.
та депутата Різаненка П.О. Завданням даної робочої
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Головуючий:
Виступив:

Головуючий:

групи було до засідання сесії міської ради вивчити
дане Положення та надати свої пропозиції.
Зачитав запропоновані зміни до Положення:
1. Внести зміну в назву Положення та по тексту,
виклавши її в новій редакції «Про затвердження
Положення про порядок надання земельних
ділянок
для
розміщення
збірно-розбірних
металевих гаражів на території міста Бровари
інвалідам із захворюванням опорно-рухового
апарату поблизу місця проживання інваліда».
За дану зміну було проголосовано при затверджені
порядку денного.
2. В текстову частину Положення внести правку фразу «... в межах прибудинкових територій
багатоквартирної житлової забудови м.Бровари...»
замінити на «...на території міста Бровари...» або
«...на території міста Бровари поблизу місця
проживання...».
3. Виключити пункт 3 Положення в повному обсязі.
Чи є ще якісь пропозиції до проекту рішення?
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Уточнив, що запропоновані правки стосуються не
тільки назви Положення, а й мають відбутись по
тексту всього Положення.
Пояснив, що зачитав правки з протоколу засідання
робочої групи, підписаного членами групи, в тому
вигляді як вони викладені (зачитав повторно запропоновані
правки).

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:

Якщо не має інших правок, ставиться на голосування
пропозиція про внесення наголошених правок до
тексту Положення, запропонованих робочою групою.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-37
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Іваненко О.В. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити, чи може Броварська міська рада
взяти на себе виконання певних дій, а саме звертатись
до землевпорядної організації для замовлення
виготовлення проекту землеустрою, щоб таким чином
допомогти інвалідам з із захворюванням опорнорухового апарату.
Пояснив, що для інвалідів з із захворюванням опорнорухового апарату та ветеранів війни виготовлення
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Виступив:

Доповідає:

Виступив:
Доповідає:

Виступив:

Головуючий:

землевпорядної
документації
здійснюється
на
безкоштовній основі в КП «Бровариземлеустрій». Але
для цього людина має особисто звернутись із заявою
та необхідними документами.
Велем О.М. - депутат міської ради.
Попросив уточнити щодо документів, які подаються
інвалідом на надання місця під гараж, а саме, чи місце
проживання інваліда повинне співпадати з місцем
реєстрації вказаної в паспорті.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Пояснила, що це є обов'язковою умовою, крім того
серед переліку обов'язкових документів має бути
довідка балансоутримувача яка і буде підтвердженням
місця проживання особи.
Велем О.М. - депутат міської ради.
Також попросив уточнити з яким інтервалом мають
оновлюватись документи.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Пояснила, що після того, як закінчується термін
оренди, особа повинна по-новому надати документи
для продовження оренди користування гаражем і
відповідно дане питання буде знову розглядатись на
засіданні сесії міської ради.
Погарський Я.А. - депутат міської ради.
Зауважив, що юридично не вірно вказувати серед
необхідних документів «...копія паспорта (із
зазначенням місця прописки)», адже такого терміну не
існує. Тому пропонується прописати - «..копія
паспорта (із зазначенням місця реєстрації)».
Ставиться на голосування пропозиція депутата
Погарського Я.А. про внесення технічної правки . Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати,

Голосували:

Головуючий:

"за"

-37
"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
змінами.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами, прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
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Вирішили:
23. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі змінами № 317-11-06 (додається).
Про продаж земельної ділянки.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"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:
24. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
25. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№318-11 -06 (додається).
Про затвердження договорів про внесення змін до
договорів оренди земельних ділянок.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"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.

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№319-11 -06 (додається).
Про затвердження переліку земельних ділянок для
зо

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

продажу права оренди на земельних торгах
окремими лотами.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"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:
26. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 320-11-06 (додається).
Про продаж права оренди земельної ділянки
орієнтованою площею 0,0812 га, розташованої по
вул. Чкалова в районі розміщення МРЕВ ДАІ.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" — не було.

Головуючий:

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

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
27. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№321-11-06 (додається).
Про продаж права оренди земельної ділянки
орієнтованою площею 0,07 га, розташованої по вул.
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Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Чкалова в районі розміщення МРЕВ ДАІ.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"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:
28- СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 322-11-06 (додається).
Про затвердження цільової соціальної Програми
розвитку цивільного захисту в місті на 2011-2013
роки.
Кондратьєв В.П. - начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення.
Доповів по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 37
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" — не було.

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради.
Повідомив що в Програмі вказана застаріла назва
«Укртелекому» - Цех телекомунікаційних послуг № 1
Київської філії ВАТ «Укртелеком».
Ставиться на голосування пропозиція депутата
Кузьменка Б.Д. про внесення правки до Програми замість «Цех телекомунікаційних послуг № 1
Київської філії ВАТ «Укртелеком» прописати «Цех
телекомунікаційних послуг №1 Київської філії ПАТ
«Укртелеком». Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
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Голосували:

Головуючий:

"за"
-37
"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 з
правкою.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
29. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
правкою, прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
правкою № 323-11-06 (додається).
Про затвердження змін до структури, загальної
чисельності апарату міської ради та виконкому,
виконавчих органів ради.
Ільєва І.М. - виконуюча обов'язки начальника відділу
з організаційної та кадрової роботи - заступник
начальника.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"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:
ЗО. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 324-11-06 (додається).
Про внесення змін до рішення Броварської міської
ради від 14.01.2008 №591-32-05 «Про затвердження
«Міської
програми
по
будівництву
та
реконструкції об'єктів соціального призначення на
2008-2011 роки».
Мельник О.П. - виконуюча обов'язки начальника
відділу капітального будівництва.
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Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти "
-1
"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:
31. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-33
"проти"
-1
"утримались" - З
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 325-11-06 (додається).
Про внесення змін до рішення Броварської міської
ради від 14 січня 2008 року за №593-32-05 «Про
затвердження «Міської програми по будівництву
та
реконструкції
магістральних
вулиць
загальноміського призначення на 2008-2011 роки».
Мельник О.П. - виконуюча обов'язки начальника
відділу капітального будівництва.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти "
-1
"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:
32. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
- 34
"проти"
-1
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 326-11-06 (додається).
Про внесення змін в додаток до рішення
Броварської міської ради від 27 березня 2008 року
за №682-35-05 «Про затвердження «Міської
програми по будівництву IV житлового району м.
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Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Бровари на 2008-2011 роки».
Мельник О.П. - виконуюча обов'язки начальника
відділу капітального будівництва.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"проти "
- 1
"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:
33. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
-1
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 327-11-06 (додається).
Про затвердження «Програми відзначення 75-річчя
від дня заснування Броварської міськрайонної
газети «Нове життя».
Слизюк О.Л. - головний редактор КП редакція газети
«Нове життя».
Доповіла по суті питання та наголосила про внесення
змін до Програми на засіданні профільної комісії та
погоджувальної ради.
Пропонується прийняти дане рішення за основу та
перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Профільною комісією були запропоновані наступні
зміни до Програми:
- в «Програмі заходів» в пункті 19 замінити
«здійснення ремонту санвузлу» на «здійснення
ремонту побутового приміщення».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Також було запропоновано в розділі «Джерела
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Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Головуючий:

Голосували:

Вирішили:
Головуючий:

фінансування» прибрати «кошти політичних партій».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-37
проти
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Повідомив, що на засіданні погоджувальної ради
висловив свою пропозицію про внесення змін в
розділи «Реалізація
програми» та «Джерела
фінансування», а саме виключити «бізнес-партнери» та
«благодійники».
Запропонував
винести
на голосування дану
пропозицію,
"за"
-37
проти
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Наголосив про зауваження від Гарника М.В. Броварського міжрайонного прокурора, а саме в назві
проекту рішення та в назві додатку виключити слово
«схвалено» та прописати «затверджено».
Якщо зауважень та пропозицій більше не має,
ставиться на голосування пропозиція прийняття
даного рішення в цілому з проголосованими змінами
та наголошеним зауваженням від Гарника М.В. Броварського міжрайонного прокурора, прошу
голосувати,
за
- 37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували' - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
зі змінами № 328-11-06 (додається).
Наголосив про те, що згідно Регламенту Броварської

міської ради VI скликання після 2-годинної роботи
сесії міської ради необхідно зробити перерву.

34. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:

Із зали надійшла пропозиція продовжити роботу сесії міської
ради без перерви.

Про внесення змін до Статуту та затвердження
Статуту комунального підприємства Броварської
міської
ради
Київської
області
«Бровариводоканал» в новій редакції.
Кравчук М.М. - виконуючий обов'язки директора КП
БМР «Бровариводоканал».
Доповів по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Голосували:

Головуючий:

"за"
-37
"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:
35. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-37
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 329-11-06 (додається).
Про надання згоди на порушення справи про
банкрутство щодо комунального підприємства
Броварської міської ради «Бровариводоканал».
Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу.
Доповіла по суті питання.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-36
"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:

Вирішили:
36. Різне,
Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому,
прошу голосувати.
"за"
-36
"проти"
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 330-11-06 (додається).
Повідомив, що на минулому засіданні сесії міської
ради було надано ряд протокольних доручень та
запропонував заслухати про результати їх виконання.
Із зали надійшла пропозиція не заслуховувати, а надати
кожному депутату для ознайомлення.

Протокольне
доручення:
Головуючий:

Апарату ради підготувати на наступну сесію міської
ради кожному депутату перелік протокольних
доручень з інформацією про їх виконання.
Запросив усіх депутатів 21.08.2011 року на 12 годину
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Головуючий:

прииняти участь у святковій ході з нагоди святкування
Дня Незалежності за підтримки Київської обласної
держадміністрації, а також прийняти участь в інших
святкових заходах, які пройдуть в цей день.
Чи є ще якісь оголошення?
Якщо заперечень
немає,
пропоную закрити
одинадцяте
чергове засідання сесії Броварської
міської ради шостого скликання.
Звучить Гімн України.

Секретар ради

О.В.Кіяшко

Міський голова

І.В. Сапожко

/ЬО-ґі/Лг
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