
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

пр от око л .N!! 14 

Чотирнаднятої черt·ової сесії Броварської міської ради 

шостоt·о скликання 

20 жовтня 2011 року м. Бровари 

Всього депутатів міської ради - 42 

Присутні на сесії: 

Депутати міської рали VI скликання: - 34 
Міський І'ОЛОІШ 

Старший помічник БроварськОІ'О 

міжрайонного прокурора- Мельниченко О.Ю. 

Запрошсні: 1 3 (список додасться) 

Із депутатів Броварської міської ради вінсутні: - 8 

1 . Антоненко В.О. 
. . . 

причина вщсутност1 не вщома 

2. Брусенська l '.В . хвора 

3. Бурий .\.В . 11а чсргувашlІ 

4. Лобровольський В.М. ВІЛІІустка 

5. Іваненко О.В. за сімейними обставинами 

6. Іlлакся ІО . С . вщпустка 

7. Сімутін P.R. 
. . . 

r1ричина вщсутносТJ не вщома 

8. Чабур В . І. вщІІустка 

Головус на сесії: Саrrожко Ігор Васильович - міський голова. 

Головуючий: ІІа сесії зарссстровано 34 лсr1утата - у нас є кворум. 

r Iocтym1JJa !ІроrІОЗИІtія вілкрити чотирнадцяту чергову 
сесію Броварської міської рали ІІІОстого скликання. Хто 
·~а лану rrроІюзицtю Ітрошу голосувати. 

Голосували: ''за" - 35 

Вирішили: 

"ІІроти " - не бупо 

·· утримаJІись" -не було 

"не І 'о;юсували" не було. 

Вілкрити чотирналцяту чергову сесію Броварської міської 
ради VI скликання. 

3вучить Гімн України 



Головуючий: 

Головуючий: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступила: 

Головуючий: 

(}тайомив .rtс!Іутаті в з 11ерсліком -~апрошених та запитав 
чи с в ко1·ось ·шуважсш1я ло ІІрисутніх у сесійній залі? 
'-3аунажсн~, не оу:ю. 

Затвердження Порядку денного 
ЗапроІІонував прийняти Порядок денний за основу: 
"за" - 3 5 
"11рспи'' ~- не було 

"утримались" - не було 

"не гоJ юсували" - не було. 

І Ірийняти rюрялок ленний ·ш основу . 

Ло Іюрялку ,сtенfюго rІроІюнусться внести наступні зміни: 
- -~а рско\1енлшtіями ІІрофіJІьних комісій та в зв' язку із не 
ирийняттям рішення на засіданні виконавчого комітету 
rІропонується зняти з розгляду порядку денного питання 

«Про затвердження rrрограми Броварськоі· міськрайонної 
орІ ·шrі·шІtії BJ'OI «Союз Чорнобиль Україна» на 2011 -
20 І 4 рОКИ» . 

Хто за дану пршюзицію, прошу голосувати. 
''за" - 35 
''нроти'' - не було 

"утри'VІалисJ," -- не було 
"'не І ·о: юсува;Іи" -- не було. 
Зняти -~ ро-н·ля:tу rюрялку денного питання «Про 
затвердження нрограми Броварської міськрайонної 
орІ·юrізшtії ВГОІ «Союз Чорнобиль Україна» на 2011 -
20 І 4 роки» . 

Рі·шнснко І 1.0. - леr1утат міської рали. 
ВистуІІИВ із ІІроrІозиІtіями та зауваженнями до порядку 
ленного, а саме нш ·олосив, що проекти рішеня NQ 1 О, 11, 
12, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 , 24, 27, 28 
відрізняються ІЮ змісту від тих, які були опубліковані на 
офіІtійному сайті місІ~ко·І ради , а оскільки на засіданнях 
1rрофільних комісій внесенні зміни та доповнення до 
ланих r1роеклв рІІІІснь не розпrядались, отже це є 

rюрушення нор~1 чинного законодавства та регламенту 

J)роварсько·І місІ,кої рали . 

Вис:ювив ІІрОІІ(ВИ!lію ·шяти лані питання з розгляду як 
ТаКі , ЩО бу:ІИ ІІО)ЩlІЇ -~ ІІОруІІІСІШЯМ. 
І ІоІІросив І Ірокоментувати секретаря ради Семенюк О.В. 
щодо зауважень денутата Різаненка П.О. 
Семенюк О.В. - секретар рали. 
І Ioвi;IO:'.H1Jla, що всі rrитаrшя крім, додаткових, були 
rюлані свосчасно та розміщені на офіційному саип 
міської ради у відrюнідності з вимогами Закону України 
«1 Іро доступ до публічно·! інформації». 
Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка 
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Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступила: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

І І. О. зняти з розгля;tу rюрядку денного наголошеНІ 
rrитання. Хто за лану rrроrюзиаію, прошу голосувати. 
''·~а'' - І 

"rtроти"' -- 34 
"утрима:tисІ;' - не було 

"не го:rосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 

rrюдо ЗІІЯ'ПЯ з розглялу порядку денного наголошених 

І!ИТаІІh . 

Фс.·юрснко С.М. - ;tСІІ]"Гат міської ра,'щ. 

Звернувся ло 1 'оловуючого із заrrитанням, чи надавався 
лоз ВІ J І на провслення алhтернативної відеозйомки 

·шс ілання ccctt місJ,кої ра,r1и, яка на даний час ведеться в 
зал r ·шсщання. 

Різаненко І 1.0.- дсr1утат місhкої ради. 
Іlовіломив, що вілсо-зйомка нроводиться його власною 

ві лсокамсрою, яку він використовує для здійснення своїх 
лс[]утатських понноваж:ень. 

J)аба-Мірзоrна А.В. - ІІачаJІьник юридичного відділу. 

Іlояснипа , що такими ліями депутат Різаненко П.О. 
. . . 

rюрушуr rrpaвa шших присутюх депутатІВ, адже вони не 

давали на це згоди. 

Жеребпона JJ.R. - ;rеІІутат міської ради , голова постійної 

КОІVІІСІІ ·l rrитанh Рсг;тамсІпу, депутатської етики, 

лі я.їhІІості ·~асобів масової інформації та контролю за 
. . .. 

НИКОІІаІіІІЯМ рШІеНh MJChKOl радИ . 

Зачитала статтю І 7 РеІ·J rаменту Броварської міської ради 

зІ · і ;що якої аудіо- та відеозйомка засідання сесії міської 

рали ІІ)JОВОЛИТhСЯ ·:ш ЗГОДОЮ депутатІВ ШЛЯХОМ 
~· • • о 

голосування oшhrrrrcтю голосІВ вщ загального складу . 

Тому ·~аrrрононуншrа Іюставити на голосування 

проrю·шцію надати дозвіл на нроведення відеозйомки 

лсrrутатом Різаненком П.О. 

Онищенко В .І.- леІJутат міської ради. 

Вистуrшв що;ю шлмони деІІутату Різаненку П.О. у 
щювслсні ним вілсозйомки. 

Ставитhся на голосування ІІропозиція депутата та голови 
постійІІої комісії з Іrитанh Регламенту , депутатської етики, 
лія : rhІJОст і -~асобів масо вої інформанії та контролю за 

никонанням ріІІІСІІh місІ,кої ради Жеребцової Л.В. щодо 

налання дозволу на ІІровсдсння відеозйомки засідання 
сесії міської рали лсІІутату Різаненку П.О. Хто за дану 
ІІроrюзишю, прошу голосувати. 

''·~а" - не бу:ю 

"ІІ)JОТІ(' - 29 
"утр ималисІ," - І 

' 'не голосували" - 5. 
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Вирішили: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішил и: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували : 

Вирішили: 

Заборонити ІJроно;1ити ні,·lеоlйомку -засідання сесії міської 
рали лсІІутату Різаненку 1 І. О. 
3агумсшшй М.В. - ;rенутат міської ради, голова фракції 
«Фронт змін». 

Вист\'rrин нщ r:v1cнr фракнІі «Фронт змін» щодо 

нскорскпrосл rrовс,·tІнки лсІІутата Різаненка П.О. та 
. . . 

rrоруІІІсш ним rrpaн rrрисутшх дсrrутатш при проведенНІ 

відеозйомки без згоди більшості . 

Фслорснко С.М.- деrrутат міської ради. 

3arrporroнyнaв lробити ГІсрсрву для виконання рІшення 

;rсrrуталн rтро 11ри ·~утrинсння нідсозйомки депутатом 

Рі ·~аненком І І. О . 

Ставиться на голосування нропозиція депутата Федоренка 
С. М. що ло оголошсн ня перерви в засіданні сесіі' міської 
рали. 

- 34 
"rrроти" - пе бу;ю 

''утримались" -не було 

"не го.:юсували" - І. 

Оr ·о ;rосити персрву в засіланні сесії міської ради. 

Технічна перерва 

14 год 20 хв. до 14 год. 40 хв. 
R · ~<l'Ii ІІрисупІhО 30 ;ІсІІутuтів. 

В сесійній зшrі нрисутньо 30 депутатів, пропонується . ... . .. 
ЩЮЛОRЖИТИ засщаfІ!ІЯ CCC!l M!ChKOI радИ. 

/ll) сесійної ·;алJ увійІІІ .їИ . lСІІ)Тuти Фс:юрснко С.М., Крат А.В . та 
TptHilCHh:O І.В. 

ВсІ,ОН) ІІрисулн,о ] _) .1СІІутати. 

Проrюнусться персйти ло голосування по пропозищям 

щодо внесення -змш ло rrорялку денного. 

Ставиться на гшrосувашrя rrроrюзинія профільної комісії 
.. . 

та rюго;окунальноJ рали ВІЛКJ Іасти розгляд та не включати 

до rюрялку дсшrоr ·о ладаткавого питання «Про 

затвср;rження мироної угоди між Броварською міською 
радою Київської області та дочІрНІм ПІдприємством 

« Еулівсльно-інвсстинійна 1·ругш 3» в зв'язку ІЗ 
lаунажсннями фінансоного унравшння до проекту 

рІІJІеШІЯ. 

Хто ·ш дану rrporro1И!liю, rrpoшy голосувати. 

- 33 
"rrроти" - ІІС було 

"утримались" -- не було 

"не гшюсунали" - І. 

І Іс нключати до rюрядку денного додаткове питання «Про 

1атвсрлжсння мирової угоди між Броварською міською 
ралою Київсhкої області та дочірнім ПІдприємством 

<< і)у; tівелr:,Jю-інвестиаійна гpyrra 3». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Сташпr,ся на гОJюсування rrроІІmиція ІІрофільної комісії та 
rюго;сжувu.; rьrюї pu;tи rrrю вк;rючсння до порядку денного 

ло;tатковоІ ·о ІІИТШІІJЯ «І Іро налання згоди на безоплатну 

персдачу завсршсноІ ·о будівництвом об'єкту з балансу 

управлшня житлово-комунального господарства» . 

Хто за лану проrrозинію, rrpoшy голосувати . 
,..,,.., -- _) _) 

"Іrроти" - не було 

"утримались" - І 

"не голосували" - J . 

Включити ло тrорялку леююго додаткове питання «Про 
шtлаrrня ·~го;tи на бс ·юІr : rатІІу ІІсредачу завершеного 

бу;tіннинтном об'скту з балансу управління житлово
комунального госrюдарстна». 

Ставитr,ся на голосування проrюзиція профільної комісії та 

ГІОГОЮКУВаJ!ЬНОЇ раЛИ !Іро ВКJ ІЮЧСННЯ ДО порядку деННОГО 

;юпатковоr ·о rrитаrшя «l Іро бсзошшпІу передачу на баланс 
та обсJІутовування І ІАТ «Л.Е.С. Київобленерго» 

трансформаторних rrілстанцій м . Бровари». 

Хто за лану ІІропозинію, прошу голосувати. 
' ' ·~а" - 33 
'"rrроти'' - не було 

"утрималисr,'' - J 

"не r ·о Jюсунали" - J. 
Включити до порядку ленного додаткове питання «Про 

бсзоrшапrу нсрелачу на баланс та обслуговування ПАТ 
« Л.l ·: .с. Київоб:rснсрr'О» трансформаторних підстанцій м. 
І)ронарю>. 

Ставиться на гоJюсувашrя щюrюзиція профільної комісії та 

rrоr·оджувальнш рали про включення до порядку денного 

лолаткового rІитюшя «Ilpo внесення змін в додаток до 

рі rrrcшrя Броварсr,кої міської ради від 13.05.20 І О N~ 1508-
83-05 «І Іро ннссснІrя змін до «Міської програми по 

бу:tінниrпну та реконструкції об'єктів соціального 
призначення на 2008-20 J І роки», затвердженою рішенням 

Ьронарської міської ради ніл 14.01.2008 р. N~591-32-05». 
Хто за дану rrроrюзинію, нрошу голосувати. 

"rrроти " 

'·утримались" 

,..,,.., - _) _) 

-- не бv;ю 
" 

- не було 

"не П):юсували" - І 

Вк: rючити ло rюря,'tку лснІюr ·о лолаткове питання «Про 
ннсссІrІrя -~мін в ло;tаток Jto рішення Броварської міської 

рали ві,сt І 3.05.20 І О N~ 1508-83-05 «Про внесення змін до 

«Міської ІІрограми rю будівництву та реконструкції 
об ' сктів соціального rтризначення на 2008-2011 роки», 

-штвср,' tжсною piriiCIJHЯM Броварської міської ради вщ 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

І4.о 1 . 2оо8 r-N~59І-32-О5». 
Ставиться на гоJ юсування 11роrюзиція профільної комісії та 

rюІ·о,' tЖ)· на1 ІІ,І!ОІ ра,· н-1 11ро вкточення до порядку денного 

ло;щтковоІ ·о rІитаrrня «1 Іро внесення змін в додаток до 

рішення Броварської міської ради від 27 березня 2008 року 
за N~~682-35-05 «Про затверлження «Міської програми по 

будівництву ІУ житлового району м.Бровари на 2008-2011 
роки». 

Хто за ла ну rІроІюзицію , 11рошу голосувати. 

"проти" -не було 

"утримались" - І 

"не гшюсува:rи" - І. 

Включити ;ю rюрялку лсшюго додаткове питання «Про 

внесення ·імін в ладаток ло рішення Броварської міської 

рали віл 27 березня 2008 року за N~682-35-05 «Про 

затвср}(жсння «Міської програми по будівництву ІУ 

житлово1 ·о району м .Бровари на 2008-2011 роки». 
Ставиться на r ·о J юсування вропозиція профільної комісії та 

rюr·оджувальноІ ради щю включення до порядку денного 

питання «ІІро внесення змін до міської програми 

«Утrимання та rозвитку об'єктів житлово-комунального 

госІюлаrства на 20 І 1-2015 роки», затверджено]· рішенням 
Ьроварської міської рали віл 03.02.20 І І NQ 127-06-06». 
Хто за дану про1юзиаію , rrpoшy голосувати . 
"за'' - 33 

- не бvло 
" 

"щ10ти '' 

"утри:vш:н1сь" - І 

"не гоJІосували' ' - І. 

Включити ;ю rюrялку ленно1·о питання «Про внесення змін 

до міськоі· програми «Утримання та розвитку об'єктів 

житлово-комунального гостюдарства на 2011-2015 роки», 

затвсрлженоІ рІІrrснням Броварської міської ради ВІД 

03.02.2011 N~l27-06-06» . 

Ставиться на го;юсування вропозиція профільної комісй та 

гюгоюкувальної ради про включення до порядку денного 

додаткmюr·о нитання «Про звшьнення директора 

Ероварської рсдактtіі' міськрайонного радюмовлення 

І ·оменюка М .Л.». 

Хто за лану вр01юзинію, rrpoшy голосувати. 
"·іа ,. ·- 3 3 
"r1 роти '' - не було 

"утримались" - І 

"не r·о:юсvвали '' - І . 

Включити ло rюrялку ;~енного додаткове питання «Про 

звільнення директора Ероварської редакції міськрайонного 
раліомонлення І'омснюка М.А.». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Ставиться на голосування rrропозиція профільної комісії та 

rюголжувальноі· рали про включення до порядку денного 

ло;rатковоr·о питання «І Іро призначення директора 

J)роварської ре;rакнії \1Їськрайошюго радіомовлення» . 

Хто 'За лану щю1юзиrою, rrpoшy голосувати. 

"r 1 роти" 

"утримались" 

-,-, 
- _)_) 

-не було 

-І 

"не гшюсували" - І. 

Вк:аочити до Іюря,·lку денного лодаткове питання «Про 

ІІризначення лиректора Броварської редакції 

міськрайонного радіомовлення». 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

rюголжувальн01 ради про включення до порядку денного 

ло;rаткоrюr·о rrитшшя «І Іро внесення змін до рішення 

Ьроварської місr)кої ра;щ віл 26.11.2009 N~ 1332-75-05 «Про 
запзер,' tЖеІшя І Іроr·рами вілзначення державних та 

rrрофесійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги 

нерел громалою міста Бровари на 20 І 0-2015 роки». 
Хто 'За ;rану rrроrюзи!{ію, 11рошу голосувати. 

''за" - 33 
"rrроти" - не бу л о 

"утримались" - 1 
"не гшюсvвали" - І. ,., 

Вк;аочити ло тюрялку денного додаткове питання «Про 

внесення 'Змін до рішення Броварської міської ради від 

26.11.2009 N~ 1332-75-05 «Ilpo затвердження Програми 

відлrачення державних та професійних свят, ювілейних 

лат, ,заохочення за ·заслуги перел громадою міста Бровари 

на 20 І 0-2015 роки». 
Ставиться на го:юсувашrя 11роrюзиція профільно·і комісії та 

rюго;tж:уваJrьноІ ра;щ ІІро вкJrючення до порядку денного 

додаткового питання «І Іро надання дозволу на передачу 

комунального майна з балансу соціально-реабілітаційного 

ІtеІпру (литяче містечко) «Любисток». 

Хто -за ;rану ЩЮІІОТvщію, rrporrry голосувати. 
",за" - 33 

"rrроти" -не було 

"утримались" - І 

"не гшюсували" -- J. 
Вк:аочити :to rюрялку ленного лодаткове питання «Про 
внессІшя 'Змін ;ю рішення J)роварської міської ради від 

26.1 1.2009 N~ 1332-75-05 «llpo надюшя дозволу на передачу 
комунального майна з балансу соціально-реабілітаційного 

нентру (;tитяче містечко) «Любистою>. 

СтавитІ)ся на гопосувашrя проrюзиція профільної комісії та 

rrоголжувшІЬНОІ рали про включення до порядку денного 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

лщщтковоr·о питання «1 Іро надання дозволу на передачу 
комуна_! JЬІІОГО майна, що персбувас на балансі управшння 

ОСВІТИ» . 

Хто за дану пр0110зиrrію, прошу голосувати. 
')') 

- _) _) 

"ІІроти'' 
r - не оуло 

"утри!\1а:rисr,'' -- І 

"не гоJюсували" - І. 

Включити до порядку деш-юго додаткове питання «Про 

внесешrя ·~мін до рішення J)роварсько·і міської ради від 

26 .1 1.2009 N~ 1332-75-05 «Про надю-Іня дозволу на передачу 

комуналJ,JІОГО майна, що rrеребувас на балансі управління 

ОСВІТИ». 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

ногоюкувальної ради про включення до порядку денного 

ло;щтковоr·о rrитання «Про ;юповнення до Плану діяльності 

з rrілr·отовки тrроектів реr·уляторних актів на 2011 рік». 
Хто за ;tану проrюзиrtію, rтрошу голосувати. 

' 'за" - 34 
''rrроти'' - не було 

"утрималисr,'' - не було 

"не гшюсували" - І. 

Включити ло rюряпку денного додаткове питання «Про 

внесення змін ло рішення Броварської міської ради від 

26.1 1.2009 N~ 1332-75-05 «Про доповнення до Плану 
• • о • • 

JОЯ ! ІЬІІОСТІ З ІІІЛГОТОВКИ ІІрОеКТІВ регуляторНИХ аКТІВ На 

20 І І рік» . 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

rюгоджувальноі· ради про включення до порядку денного 

лодаткоrюr·о питання «Про передачу нерухомого майна із 
• •• • •• •• • о • • 

crr І:rьноІ сумtсноr комунальнО! власностІ територшльно1 

грома;tи !\1. Бровари та територіальних громад сіл і селищ 

Ероварс~->коr ·о району» . 

Хто за дану ІІрОІЮЗИІlію, прошу голосувати. 

"за" - 33 
''ІІроти" - 1 
"утри:vшлись" - 11е було 

"не го:юсували'' - І. 

Включити до порял.ку ленного додаткове питання «Про 

внесення змін ло рішення Броварської міської ради від 

26 .1 1.2009 N~ 1332-75-05 «І Іро передачу нерухомого майна 
• • •• • о о •• о • •• 

п СІJІJІЬІІОІ сумІСІІОІ комунальнО! власностІ територшльнш 

гро:v1али м . Бровари та територіальних громад сіл і селищ 

Броварського району». 

Ставиться ва гОJюсування пропозиція профільної комісії та 

rюголжуваш,ної рали 11ро вкJrючення ло порядку денного 

)~ощпковоJ 'О шпання «І Іро rюrІсрслнє ІІогодження МІсць 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

розташування тимчасових споруд для провадження . . 
IIl)l,!!pИCMHИllЬKOI ЛІЯJІЬНОСТJ». 

Хто ·з а лану rrроrюзинію, прошу голосувати. 

''нроти" 

''утримались" 

"не го:юсували'' 

')') 
- .) .) 

-не було 

-І 

- І. 

Вк: rючити ,·to rюряпку ленного ;юлаткове питання «Про 

внесення ·змін ло ріІrrення Ьроварської міської ради від 

26. І І .2009 N~ І 332-75-05 «Про попереднє погодження місць 
розташування тимчасових споруд для провадження 

• • • • о 

ГІІЛ!ІрИСМІІИЦЬКОІ ЛІЯЛЬНОСТІ». 

Ставит r,ся на го~ юсування rrроrюзиція профільноі· комісії та 
rrоголжуваJІьної рали щю включення до порядку денного 

додаткового питання «llpo продаж права оренди земельної 
лілянки орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої по 
буJ rьв. І Іезалежності в районі розміщення Броварського 
за волу бул і велr,них конструюrій». 

Хто за ,·rану rІроrю ·зиrtію , 11рошу голосувати. 
')') 

- .) .) 

' ' rrроти '' - не було 

"утримались" - І 

"не го~ юсували" - І. 

Включити ло rюрялку ленного додаткове питання «Про 

внесеш1я змін до рішення Броварської міської ради від 

26.11 .2009 N~ 1332-75-05 «Про продаж права оренди 

земельної ділянки оріснтовною площею 0,0600 га, 

рсУпаІІЮRаtrої rю бульв . Незалежності в районі розміщення 

Ьроварського заводу будівельних конструкцій». 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 
погоджувальної рали про вюІючення до порядку денного 

лолатково1 ·о ІІИТаtІІІЯ «Про безоплатне прийняття у 

комуна:l!,ну власність територіальної громади м.Бровари 

ІІС/Кит:ювої rrрибу;юви за а,• tресою: вул . Красовького, 25 в 

м.hроварю> . 

Хто за лану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 33 
''rrроти" - не було 

"утрИ\1алисІ," - І 

"не І 'ОJюсували" - І . 

Включити до rюрялку ленного додаткове питання «Про 
внесешІя змін ло рішення Броварської міської ради від 
26 .1 1.2009 N~1332-75-05 «Гlро безоплатне прийняття у 

комунаm,ну власність тсриторіальноі· громади м.Бровари 

нсжитJювої Іrрибу;tови 1а адресою: вул.Красовького, 25 в 
м . hровари» . 

Заrrроrюнував ро1гля нути Іштюшя «Про внесення змІН до 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

рі ІІІсшrя 1)роварської міської ради від 30.12.201 О .N~ 114-05-
06 «1 Іро бюджет міста на 20 І І рію> та додатків І ,2,3,6,7 ,8» 

. . 
В KIIJ!ll ІІОрЯдКу }leHI!OI 'O. 

Хто за дану нро1юзинію, прошу голосувати. 

''за' ' - 33 
"щ)()ти" -не було 

''утримались" - І 

"не r·о:юсували" - І. 

Р<УН'.:Jянути rrитання «l Іро внесення змін до рішення 

Ьронарсhкої міської рали віл 30.12.201 О .N~ І 14-05-06 «Про 
бюджет міста на 20 І І рік» та додатків І ,2,3,6,7,8» в кінці 
ГІОрЯЛКУ ЛСННОІ 'О. 

І !оставив на r ·олосування пропозицію розглядати додаткові . . . 
ІІИТаІJ!ІЯ ВІЛразу ІІІСЛЯ ОСНОВНИХ, ЯКІІJ:О даНІ ПИТаННЯ 

включеш за ІІО/ІаННЯМ того ж управління або відділу. 

"за'' 

"проти" 

"утримались" 

..,.., 
- _)_) 

- не було 

- І 

"не го.: юсvвали" - І . ., 
Р<Узг:Ія;щти лопаткові rrитшшя вілразу після основних якщо 

лоrюнідачем ~з цих ІІИтань с олна особа. 

Якщо запитань та rrроrюзиній до порядку денного не має 

fІрОІІОІІУГГЬСЯ ГІрИЙ~ІЯТИ ІІОрЯЛОК деННИЙ В цілому З 

fІ]JОІ'О:ІОСОВа!ІИМИ ЗМІ нами. 

Хто за лану rІроrюзиrLію, 11рошу голосувати. 
\, \, , ., 
за - 33 
"нроти" - І 

"утримались" - не було 

"не r·о:юсунали'' - І. 

Прийняти порядок денний в цілому зі :1мінами: 

1. Про надання дозволу на rrередачу світлофорних об'єктів з балансу вщдшу 

капітального будівництва . 

2. Про налюІня ·згоди на безоІІ J tатне 11рийняття у комунальну власність 

територіальної громали м . Еронари мереж rrpoвo;uюr ·o мовлення rю м.Бровари. 

3. llpo налання зголи на ·шяття з балансу КП «Служба замовника» 

малоповерхових та маJІоквартирних житлових будинків. 

4. Про внесення змін в додаток 2 до рішення Броварської міської ради від 

18.08.20 І 1 N~ 297 -І 1-06 «І Іро налаrшя ло·зно: Іу комунальним підприємствам та 

устанонам на сrrисання основних ·~асобів , що rrерсбувають у них на балансі». 

5. Про надання ;ю1волу комунальним rrілrrрисмствам та установам на списання 

основних засобів, що персбувають у них на балансі . 

6. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари гуртожитків rю бульв.І Jезалежності, 16-Б та 16-В. 

7. Про визначення статусу гуртожитків. 
8. Про безоплатне rrрийняття у комунаJІІ>ІІУ вJІасність територіальної громади 

м.Бровари об ' єктів нерухомого майна . 
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9. Про втрату чинносТІ рrrrІсння І->роварсІ,кої 'v1іської рали «ІІро використання 

приміщень rrіл; rіткових КJ І убів ·~а міснем rrроживання відділу у справах сім»Ї та 

молоді» від 19 . 12 .2002 N~ 148-08-24. 
І О . Про надання 1годи на бсзошrатну персдаLrу завершеного будівництвом об'єкту 

з балансу управління житJюво-комунаJ ІЬІюr·о r ·ос rrодарства. 

1 І . Про безоплатну rІсрслачу на баланс та обслуговування ПАТ «А.Е.С. 

Київобленерго» трансформаторних rrідстющій м. Бровари. 

12. Про надання лозволу на rrере;щчу комунальrюr·о майна з балансу соціально
реабілітаційноr ·о нентру (лнтячс містечко) «Любисток». 

13 . llpo надання } tозво:Іу на ІІсрс}tачу КОІ\·1 У ІІальrюго майна, що перебуває на 

балансі унравJІіння освіти . 

14. Про пере;щчу нсрухомоr ·о :-лайна із СІJі j ІЬІюЇ сумісної комунальної власності 

територіальної грома;tи м. Бровари та територіальних громад сіл і селищ 

Броварського району . 

15 . Про безогшатнс прийняття у комунальну власність територіальної громади 
м . Бровари нсжитJ ювої r1рибулови ·~а адресою: вуJr.Красовького , 25 в м.Бровари. 
І б. Про поrrовнення статутн01·о фон;\у та внесення змін ло Статуту комунального 

підприємства Броварської міської ради Київської області «Бровариінвестбуд». 

17. Про внесення змін до додатку рішення Броварської міської ради від 17.03.2011 
року N~ 166-07-06 <<Гlро внесення змін до додатку 2 рішення Броварської міської 
ради від 26.04.2007 року N~298-20-05 «І Іро ·затвердження Положення про 

... . .. . . 
стипснщ1 мІськоІ рапи кращи\1 стулснтам вищих навчальних закладш мrста в 

новій редакції». 

18. Про затвердження змі н ло структури, 1аr·ально'і чисельності апарату міської 

ради та виконкому , виконавчих органІВ рали. 

19. llpo внесення 1м ін ;щ pir1rerrrrя Ьроварської міської ради від 26.11.2009 N~1332-
75-05 «1 Іро затвсрюксння І Ірограми вілзначення лержавних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перел r ·ромадою міста Бровари на 2010-2015 
роки». 

20. Про затвердження Тимчасового rюрялку щодо встановлення договору 

особистоr'о строкоІюr·о ссрвітуту ш1 земельні лілянки нід тимчасовими спорудами 

для здійснення піщrрисмниrtької діяльності та лля обслуговування інших споруд 

в м. Бровари. 

21 . Про припинення права користування земельними дінянками , затвердження 

технічно·і докумснта11ЇЇ із зем~ rсустрою щоло ІІсрсдачі в оренду та у постійне . . 
користування ·~смслJ,них ЛІJІЯІюк, rтоношrеІІІІЯ ;юговор1в оренди земельних 

діJІЯНОК, НадаННЯ Jt(Y~BOJiiB ІІа CKJia;ЩHJJЯ ТеХ ІІіЧІ/ОЇ ЛОКуМеJІТаІ{ЇЇ ПО оформлеННЮ 

права користування земельними ділянками, налашrя дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним і фізичним 

особам та внесення змін ло рішень Броварсько'і міської ради. 

22. Про передачу ·.~смс.:-Іьн нх лілянок І'ромалянам у власність, надання дозволів 

на виІ·отош Іення технічної :tокумснтанії rю оформленню права власності, надання 
дозвол ів на розробj)СJІІІЯ 11роскті в земJІеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність та користування, внесення ·1м ін до рішень Броварської міської 
ради. 

23. Про затвсрлжсння r1срелі ку земельних ділянок для продажу права оренди 

на земельних торгах окремими : ютами. 
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24. Про продаж rrpaвa оренли :земельної лілянки оріпповною площею 0,3800 га, 
розташованої ІЮ вул . МетаJІургів в районі ро:зміщсння хлібо:заводу. 

25. Про продаж r1ршза оренди ·~емеJ Іьної ділянки оріпповною площею 0,0451 га, 
розташовано·!· ІЮ ву: 1 . Богунській. 

26. Про продаж ІІрава оренди 1емельної ділянки орієнтовною площею 0,4000 га, 
розташованої rro вул . МетаJІургів. 

27. Про внесення змін ло рішення Броварської міської ради від 18.08.2011 року N2 
322-11-06. 
28. Про підготовку та ІІровелення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки rшощею 0,08 І 2 га , розташованої по вул. Чкалова в районі 

розміщення МРЕВ ЛА! . 

29. Про 11ідготовку та щювелення ·~емс:r~->rюго аукоіону ·~ 11родажу права оренди 

земельної ділянки rІлощею 0,0674 га, розташованої rю вул. Чкалова в районі 
розміщенняМРЕВ ДАІ. 

30. Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки шюrцею 0,0052 га , розташованої по вул. Шевченка в районі 
розміщення булинку N~ 27. 
3 l. І Іро rrровслення зe"vte.: rhнor ·o аукціону ·~ продажу права оренди земельноі· 

ділянки rшощею 0,27 І О га, розташованої rro вул .Грушевського в районі 

розміщення будинку N2 І. 
32. Про проведення земелhноr·о аукціону з продажу права оренди земельної 

ДІЛЯНКИ ПЛОЩСЮ 0,6000 га, ро:зташованоЇ ІЮ бульв. Н:езалежності В раЙОНі 

розмrщення шиноремшrпюr·о ·~аволу . 

33 . І Jpo rюперсднс Іюr ·олження місць р<nташування тимчасових споруд для 
. . 

Провадження ШJl!ІрИСМНИЦЬКОl ЛІЯЛЬНОСТІ. 

34. Про продаж ттрава орснли ·~емеj[ьІJої ділянки орієнтовною площею 0,0600 га, 
розташованої rю бу~ rьв . f Іе·залежності в районі ро:зміщення Броварського заводу 
будівельних конструкній. 

35 . Про внесення змін та доrювнень ;to рішення Броварської міської ради від 
30.12.201 О N~ 1 І 0-05-06"1 Іро затвердження l Ірот·рами соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 20 l l рік"(з наступними змінами) . 

36. І Іро лопавнення ло І Ілану лі ял ьності з rrілготовки проектів регуляторних актів 

на 20 І І рік . 

37. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 3 лютого 2011 року 
N~ 148-06-06 «Про затвердження Регламенту Броварської міської ради Київської 
області VI скликання». 
38. Про звільнення лиректора Броварської релаюLЇЇ міськрайонного радіомовлення 
І 'оменюка М . Л. 

39. І Іро ІІри ·тачсння ) tирсктора Ероварсr,кої рела кrtІІ міськрайонного 

радІОМОВЛеННЯ. 

40 . Про ситуацію, що склалася з виплатою заробітної плати праЦІвникам 

Комунального rrі ;триємства «Київський завод алюмІНІєвих будівельних 

конструкцій» нм. Еровари. 

41. І Іро внесення -~ мін в ;ю,·щток ло рі шення Броварської міської ради вщ 

13 .05.20 І О N~ І 508-83-05 «llpo внесення змін до «Міської програми по 

будівництву та реконструкції об'єктів соніального призначення на 2008-2011 
роки», затвердженою рішенням Броварської міської ради від І 4.01.2008 р. N2591-
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32-05. 
42. Про внесення змін в додаток ло рішення Броварської міської ради від 27 
березня 2008 року за N~682-35-05 «І Іро затвердження «Міської програми по 

будівництву ІУ житлонОІ'О району !УІ.Бровари на 2008-20 І І роки». 

43. Про ннесешrя змін ло !Уlіської rrрограми «Утримання та розвитку об'єктів 

житлово-комунального гос11одарства на 20 І І -20 І 5 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради віл 03 .02.20 І І N~ І 27-06-06. 
44. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 NQ114-
05-06 «Про бюджет міста на 20 І І рік» та додатків І ,2,3,6,7,8». 
45. Про внесення змін в ;Lсщаток 2 рішення Броварської міської ради від 

09.06.201 І N~243-09-06 «l Іро встановлення місцевих нодатків і зборів». 

1. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на передачу світлофорних 

об'сктів 3 балансу вінділу капітального будівництва. 

Доповідає: Ланюк Т.І. начальник управлrння комунальної 

В:ІаСІІОСТІ. 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Доповіла rю проекту рішення. 

І Іропонусться прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану проrюзшою, прошу голосувати. 

'",за" - 34 
"rrроти " -не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - І . 
Чи с інші проrюзицїі чи запитання до даного проекту 

рі шення? 

Ку~ьмснко Ь.Л .. - лсrrутат міської ради. 

І lorrpocив валати рев' яснеrшя щоцо вартості 

світлофорних об'сктів, що зазначена у проекті рішення. 

Ланюк Т.І. начальник управшння комунальнО! 

В:ІаСІІОСТІ. 

І Іояснила, що дані rrpo вартість світлофорних об' єктів 

буJІи надані відділом капітального будівництва. 

Чи є ще запитання ло ланого проекту рішення? 
І·з 'ШЛІ надійшла П]ХJІ1(ВИІ{ія підтримати ;~ане рішення в цілому. 

Хто 'За те, щоб ІІрийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

"за" -34 
"проти" -не було 

"утримались" -не було 

'"не го:rосували"- І. 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 3 58- І 4-06 (лолаггься). 
Про надаt-Іня 'ЗІ'оди на безоплатне прийняття у 

комунальну власшсть територіальної громади 

м.Бровари мереж проводного мовлення по 

м.Бровари. 

Ланюк Т.І. начальник управлшня комунальнО! 

власносп. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповінас 

Головуючий: 

)Lorroвi : ra rro суті rrитаrшя. 
І Іроrrонусться rrрийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану rrроrrозиц1ю, rrpoшy голосувати. 

·'за" - 34 
"rrроти " - не було 
"1,. .,., б 
утримались -не уло 

''не r·опосували" - І. 

Чи с iнrrri проrюзинії чи запитання до даного проекту 
рішення? 

Рі·~аненко І 1.0.- леІІутат міської ради. 
Висловив свое ненловолення присутністю запрошеної 

особи - Русанова 8.0., який, з його слів, заважає йому . . 
r1ращовати, та внІс прогюзищю щодо видалення 

Русанова В . О. із сесійної зшrи. 

Русанов В.О. був r1рисутній ло тючатку пленарного 

засілання. Ставиться на голосування пропозиція 
лсІІутата Різаненка І 1.0. щодо видалення із сесійної зали 
Русанова В.О. 

Хто за лану проrюзиІtію, Ітрошу голосувати. 
'" "1(1 "') "! - 1 

''ІІроти" - 3 І 
''утримались" - І 

"не голосували" - 'J 

І lропсвиrrія деІІутата Різаненка П.О. щодо видалення rз 
сесійної за;rи Русанова В.О. не підтримана. 

ЗаrrроІюнунав rювернуться до розгляду проекту рішення 
та ·~аІІитав чи є в ко1 ·ось зауваження до даного проекту 

ріІІІеШІЯ? 
(·3 ·~а:Іи ІІа.: tійшла пропо·нщія 11рийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб rrрийняти лане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

"rrроти" 

"утримались" 

"не гшюсvвали ' ' 
.; 

-34 
- не було 

-не було 

- І. 

1 Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ 359- І 4-06 (додається). 
Про надання згоди на зняття з балансу КП «Служба 

замовника» малоповерхових ·га малоквартирних 

житлових бунинків. 

)Lанюк Т. І. начальник уrтравлшня комунальнО! 

влас f юс л. 

)Lorroвiлa по rrроекту рІшення та наголосила про 

внесення змін за рекомендацією профільної комісії у 
формулювання преамбули. 

І [роrюнусться ІІрийняти лане рішення за основу та 

rtсрсйти :to розглялу з;:шроrюнованих змін. Хто за дану 
!4 



Голосува.:Іи: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили : 

4. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

ЩЮІНУНЩІЮ. 11рошу , -о ;юсунати_ 

-- - ~3' ' - 34 
" ІІроти '" - 11е було 

''утримались" - не було 

"не ГОJюсунали" - І. 

)Lанюк Т.І. начальник упраншння комунально І 

RJШС!ЮСТІ. 

За рекомсн:щцісю 11рофільної комісії у формулювання 

преамбули нроскту рішення пропонується внести зміни, а 

саме никласти ТІ у наступній редакцїі: « ... керуючись 
нунктами 4 та 22 Положення про порядок передачі 

квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 

нласність громалян, затвсрдженого наказом Міністерства 

з ІІИТШІЬ житлово-комунального господарства України від 

І 6.12.2009 N~ 396 . .. ». 
Ставиться на J'о;юсунання проrюзинія профільної комісії 

!"':" • • ...... 

r1po викла;tення 11реамоули проекту рtшення в новш 

ре;щкнії. Хто за дану ІІрОіюзицію , 11рошу голосувати. 

"за ' ' - 34 
''нроти " - не було 

"утримались" - не було 

"не гопосували'" - - І. 

І Іілтримати rІршюзиІtію профільноі· коМІСІl щодо 

викладення преамбули проекту рішення в новій редакції. 

Чи є інші пропозиції ло даного проекту рішення? 
[·3 ·3али надійпла гrронтиція прийняти дане рішення в цілому з і 

'3\ІІНОІО. 

Хто за те, щоб r1рийняти лане рішення в цшому з 

ЩIOГ'OJIOCORaJIOIO ЗМІНОЮ, !!рОШУ \'ОЛОСувати. 

·'за" - 34 
"ІІроти'' - не було 

''утримались" - fiC було 

"не го:юсунали" - І . 

І Ірийняти ріІІІення Ьроварської міської ради в цілому зі 

зміною N~ 360-14-06 ( до; щсться). 

Про внесення Jмін в додаток 2 до рішення 

Броварської міської ради від 18.08.2011 .N2 297-11 -06 
«Про надання дозволу комунальним підприємствам 

та установам на списання основних засобів, що 

персбувають у них на балансі». 

)Lанюк Т.І . начальник управління комунально! 

RJiaC 11 ОСТІ. 

)Lorювina 110 суті ІІитаІшя. 
І Іроrюнусться rtрийняти дане рішення за основу. Хто за 

лану rІроrю ~шrщо, прошу голосувати. 

''за'' - 34 
- ІІС було 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"утрима;rись" - не було 

"не го:юсували"- І. 

Чи с інші rrроrюзинії чи запитання до даного проекту 

pirrrcшrя'? 
!·3 -~а:ти на;Lійш:та ттрощнинія прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

-34 
"rrроти" -не було 

''утримались'' -не було 

''не голосували" - І. 

І Ірийняти рішення Ьроварської міськоі· ради в цілому 

N~ 361-14-06 (додасться). 
nро надання дозволу комунальним підприємствам та 

установам на списання основних засобів, що 

персбувають у них на балансі. 

)Lанюк Т.І. начальник унравтння комунально! 

ВЛаСІ !ОСТ!. 

)Lorroвiлa rro суті шпання та наголосила про внесення змін 
до проекту рішення за рекомендацією профільної комісії. 

І Іроrюнусться прийняти дане рішення за основу та 

персйти до розгляду заrrропонованих змін. Хто за дану 

rrporrcnитщo, rrpoшy r·о:rосувати. 

"за" -34 
-не було 

-не було 

-І. 

"ІІроти " 
''утримались" 

"не голосували" 

)Lанюк Т.І. начальник упраВЛІННЯ комунальнО! 

власностІ. 

За рекомендацією профіJrьноі· комісії пропонується зняти 

для додаткового вивчення пункт 1.1 проекту рішення та 

ві;пювідно лодатак І, а також внести зміни у нумерацію 
. . 

rrункл в rrроскту ршrсння. 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 

щю внесення наголошених змІн до проекту рІшення. 

Хто за лану нропозиrхію, прошу голосувати. 

''за'' - 34 
"rrроти " - не було 

"утримались" -не було 

''не голосували'' - І . 
Внести наголошені зміни до проекту рішення. 

Чи с інші проrrозинії ;ю даного проекту рішення? 
І·з ·щ_Іи на;tійІІІ.Іа 11ротннинія 11рийняти ;щнс рішення в цілому зі 

'3\ІІНа\ІИ . 
Хто ·і а те, щоб rrрийняти дане рішення в цшому з 

проr·о;rосовюrими змшами, прошу голосувати. 

"за" - 34 
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Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

''проти'' -не було 

"утримались" -не було 

''не ГО][осували"- І. 

І Ірийняти рішення Ерешареької міської ради в цілому зі 

·зr-.Іі 1 ra:vш Nl1 362-14-06 (/нцагг~->ся ). 
Про бс:юплатне прийняття у комунальну власність 

територіальної громади м.Бровари гуртожитків по 

бульв.Незалежності, 16-Б та 1 6-В. 
Ланюк Т.І. начальник управшння комунальнш 

ВJІаС!ІОСТІ. 

Доrювіла rю суті rrитання. 

І Іроrюнусться прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозицно, rrporrry голосувати. 
"за" - 34 
·'rІроти " -не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - І. 

Чи с інші проrю·шІLії до ланого проекту рішення? 
І·) ·1а:1и на;tійш:Іа ІІJЮІІLНІщія 11рийняти ;щнс рішення в цілому. 

Хто -за те, щоб ІІрийняти лане ріrпення в цілому, прошу 

голосувати. 

"за" -34 
"проти" -не було 

"утримались" - не було 

''не го;юсували''- І. 
. .. 

І Ірийняти рішення Броварської 

Nl1 363-14-06 (додаєт~->ся). 
МІСЬКОl радИ В ЦІЛОМУ 

Про визначення статусу гуртожитюв. 

Ланюк Т.І. нача:Іьник унравлшня комунальнш 

RШlCHOCTJ. 

Лоrювіла rю суті rrитаrшя. 

І lропонусться прийняти дане рішення за основу. Хто за 

лану щюrюзи1що, rтрошу голосувати. 

Іоі.,~а,, - 34 

"rrроти" - не було 

''утримались" -не було 

''не гоJІосували''- І. 

Чи с інші rІроrюзиІLії J{O даноr·о проекту рішення? 
І·з ·1а:rи на:tійш:та тrрощУJИrtія тrрийняти ;щнс рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

-34 
"rrроти" -не було 

"утрима:rись'' - не бу:rо 

"не го:юсували'' ·- І. 

І Ірийняти рішення Броварс~->кої міської ради в цілому 
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8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

N~ 364-14-06 ( ;юласгься). 

Про безоплатне прийняття у комунальну власюсть 

територіальної громади м.Бровари об'єктів 

нерухомого майна. 

)Lанюк Т . І . нача:1ьник уІІравтння комунальнО! 

ВJІаС!ІОСТІ. 

Лшюві:та 110 суті rrитюшя. 
І Іроrюнуrться прийняти лане рішення за основу. Хто за 

лану прстозиrою , r1рошу голосувати . 
.. і.за') ') - 34 

"rrрспи " - не було 

"утримались" -не було 

''не гоJюсували" - 1. 
Чи r інші пропозиції до даного проекту рішення? 
І·з ·щ.:Іи на:tійш:ш проІІО'ЗИІtія 11рийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те , щоб ІІрийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

- 34 
''проти" - не було 

"утрИ.\1аJІИСІ/' - не бvло 

"не гшюсували"- 1. 
1 Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ 365-14-06 (додасться). 
Про втрату чинності рішення Броварської міської 

рад и «Про використання приміщень підліткових 

клубів ·ш місцем проживання відділу у справах сім»Ї 

та молоді» від 19.12.2002 .N'2 148-08-24. 
Дюнок Т.І. начальник управшння комунальної 

власносТІ. 

Летовіла rю суті rштання та наголосила про внесення на 
. . 

ЗaCI ) Jalf/11 ІЮІ 'ОЛЖува;ІЬНОJ ради ТеХНІЧНОІ ПраВКИ В 

ІІрОеКТ рІШеШІЯ. 

І Іропанується прийняти дане рішення за основу та 

rrерейти ло розгля; tу rrравок. Хто за дану пропозицію, 

ІІрошу 1·олосувати. 

"за" - 34 
''rrроти " -не було 

"утримались" - не було 

''не гоJ юсували" - 1. 
Ланюк Т.І . начальник управшн:ня комунальної 
в; ІаСІІОСТІ. 

Повідомила про технічну правку в проектІ рішення, 
• • оо 

запропоповану на засІданНІ погоджувальн01 ради, а саме 

нумерацію rrункту 4 вважати пунктом 2. 
Хто ·3а лану технічну ІІравку, IIIOJIO змrни нумераrдJІ в 

ГІjlОСКТІ рІІІІеІІІІЯ , lljlOIIIY ГОJІОсувати. 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

"·~а" ~34 

"щюти " - не бу;ю 

"утримались" ~не було 

''не голосували"~ І. 

Чи с інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
[·з · за:Іи на,'lійІІІ:Іа ІІІХJІІtНИІtія 11рийняти дане рішення в цілому 3 
11ранкою. 

Хто ·ш те, щоб rrрийняти дане рішення в цшому з 

прш·олосовшюю правкою, прошу голосувати. 

~~1а,~ - 34 

''rrроти" ~не було 
.... '\., ",...... 

утрИ!\1аJІИСЬ ~ fle оуло 

"не гоJІосували"- І. 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 

правкою N~ 366-14-06 (додасться). 
Про надання :lгоди на безоплатну передачу 

завершеного будівництвом об'єкту з балансу 

управлшня житлово-комунального господарства. 

Данюк Т.І. начальник управління комунальної 

власносТІ. 

Доrrові:ш 110 суті rrитаrшя. 

І Іршюнусться ІІрийняти дане рішення за основу. Хто за 

лану rrроrюзш~Ію, нрошу голосувати. 

·'за" - 34 
"проти " -не було 

''утримались" - не було 

"не гоJюсували" - І. 

Чи с інші rrроІІо-шції ,'(О даного проекту рішення? 
І-з ·ш:Іи надійш:ш пропо3иція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

-34 
"r1роти" - Fie було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - І. 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 3 6 7-14-06 (;щдасться ). 
Про бе:юплатну передачу на баланс та 

обс.:1уговування ПАТ «А.Е.С. Київобл енерго» 

трансформаторних підстанцій м. Бровари. 

Данюк Т.І. начальник управлшня комунальнш 

власносТІ. 

Доrювіла rro суті питання. 
І Іроrюнусться прийняти лане рішення за основу. Хто за 

дану проrюзицно, нрошу голосувати. 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосува:rи: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

-33 
"rrроти " - не було 

"утри"v1ались'' - І 

"не го;юсували'' - І. 

Чи с інші пропозиції до даного проекту рішення? 
1'3 ·ш;ти надійшла проптиція прийняти дане рішення в цілому . 

Хто за те, щоб ІІрийняти лане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

"·ш'' - 33 
"rrроти" -не було 

"утримались" - І 

"не голосували'' - І. 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

Nl\ 368-14-06 (долається). 
flpo надання дозволу на передачу комунального 

майна з балансу соціально-реабілітаційного центру 

(дипrче містечко) «Любисток». 

Ланюк Т.І. начальник уІІравління комунальнш 

власносТІ. 

Доповіла по суті rrитання та наголосила про внесення 

змін до проекту рішення за рекомендацією профільної 

КОМІСІ І. 

І Іроrюнусться rrрийняти .·1юrс рішення за основу та 

r1ерсйти до розглялу заrrроrюнованих змін. Хто за дану 

rrршюзиrщо, прошу пшосувати. 

"за" - 33 
-не було 

-·І 

-І. 

''тrроти " 
'·утримались" 

"не го:юсували" 

Ланюк Т.І. начальник упраВЛІННЯ комунальної 

власностІ. 

J Іаголосила про внесення змін до проекту рішення за 
рекомендацією профільної комісії в зв'язку з тим, що 

бухгаJІтером не було нараховано амортизацію на 

за·шачсні в рішенні об'єкти, тому у п. 1.1. в 4-му, 5-му та 
6-му стовrrчиках змішоггься вартість. 

Також в рядку 3 техшчна правка замІсть 

«ОВЩеСХОНИЩе» ЩІОІІИСаТИ «ОВОЧеСХОВИЩе». 

Ставиться на r·о;юсувашrя rrропозиція про внесення 

нагопошсних змін ло rr.l.l rrроекту рішення. Хто за дану 
ГІрОІІОЗИЦІЮ, прошу І'ОЛОСуВаТИ. 

''за'' -33 
"rrроти " -не було 

''утримались" ·- І 

"не гоJюсували" - І. 

Внести до rr.l.l проекту рішення наголошені зміни в 
4-му, 5-му та б-му стовпчиках . 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Ставиться на голосування пропозищя про внесення 
тсхmчІЮІ правки в рядок 3 п.1.1 . Хто за дану 

!Ір01101ИІІІІО, !Ірошу І'ОЛОСувати . 
.,., 

- .)_) 

"ttроти " - не було 

"утримались" - 1 
"не голосували" - 1. 
Внести технічну rrравку в рядок 3 п. 1.1. 
Чи с iнrr1i rrporю·нmiї чи ·~аrrитання до дшюго проекту 

рі ШеІ!ІІЯ'? 
[·3 ·3а: rи rra,·t iйrrr .·ra rrporro ·J ицiя rrрийняти дане рішення в цілому зі 
·зм rнами. 

Хто за те, щоб прийняти дане рі шення в цшому з 

щюr·олосованими змІtшми. ІІрошу голосувати. 

~~- ~~а~~ - 33 

''ІІроти" -не було 

"утримались" - І 

"не гоJюсували" - І . 
І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами N~ 369-14-06 (лодаrться) . 

Про на;щння дозволу на передачу комунального майна, 

що персбувас на балансі управління освіти. 

Ланюк Т.І. начальник управління комунальної 
ВJІаСІІОСТІ. 

ЛоІІові:та ІЮ суті ІІИТШІІІЯ. 

І Іроrюнусться прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану rrроІюзищю, прошу голосувати. 

"за" - 33 
''ІІроти " - не було 

"утрИі\1ались" - І 

'' не гоJІосували''- І. 

Чи є інші нроrюзиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
І ·з ·ш_: rи на:tійш:1а rrporю·Jиoiя rrрийняти ;щнс рішення в цілому. 

Хто ·ш те , щоб rrрийняти лане рішення в цілому, прошу 

го:1осувати . 

"за" - 33 
' ' 1rроти" -не було 

· 'утримались" - І 

''не гшrосували" - І. 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ 3 70-14-06 (додається) . 

Про персда~rу нерухомого майна із спільної сумісної 

комунальної власності територіальної громади м. 

Бровари та територіальних громад сш 1 селищ 

Броварського району. 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Ланюк Т.І. начальник управлшня комунальної 

власностІ. 

Доrrовіла по суті rrитаrшя. 

Пропонусться прийняти дане рішення за основу та 

иерейти ло обr,оворення, оскільки профільва комісія по 

;щtю:v1у ІІитшшю шякого рішення не прийняла, а 

рекомендувала розrлянути його на сесії. Хто за дану 

rrротюзиц1ю, прошу голосувати. 

"за" - 33 
''щюти " -не було 

"утри!\шлисr)" - І 

"не го:юсува;ти'' - І. 

Чи с iшrri rтропозиrtії чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Різаненко І І.О.- депутат міської ради. 

Висповив лумку що приймаючи дане рІшення 

БроварсІ>ка міська рада відмовляється ВІД майна яке 

tшлежитh територіальній громаді міста 1 ючого не 

отримус натомІсть. 

Дашок Т.І. начал~>ник управлшня комунальної 

власностІ. 

І Іояснила, що територшльна громада мІста отримає 

натомість ІІриміщення, які будуть звільненні службами 

районної ради. 

Сенько Л. І.- лепутат !У1іської ради. 

І Іові;юми:ш, що частину rrримітцень, які будуть 

r1ерелаватись районній ралі, буде займати управління 

І Існсійного фонду Укра·іни в м. Броварах та 

Ероварському районі. 

Попросив депутата Різаненка П.О. озвучити свою 

ЩЮІІОЗИІЩО. 

Різаненко І 1.0.- деr1утат міської ради. 

Запрешонунав зняти даний проект рішення з розгляду 

порядку денного. 

Ставиться на голосування пропозицІя депутата 

Різаненка ІІ.О. rrxoдo зняття даного проекту рІшення з 

pcBI'JIЯJLY Іюрялку ;tенІrого. Хто за дану пропозицію, 

rrpoшy І'о;rосувати. 

"·~а'' - І 

"тrроти" - 3 І 
''утримались'' - 1 

"не гопосували'' - І. 

І le оілтримувати 1rроrrозицію депутата Різаненка П.О. 

щодо зняття даного проекту рнпення з розгляду порядку 

денного. 

Чи с інші rrporюЗИlliІ чи заrrитюшя до даного проекту 

рі ІІІеІІІ!Я'? 

22 



Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

16. СЛУХАJІ И: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

1·3 ·шл1 ІІа,· Іійtrпа проІІtУ~НІ!ія прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб rrрийняти ,'ЩІІС рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

"за" -31 
"проти'' - 1 
"утримались" '~ 

"не го:rосували" - І. 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 3 71-14-06 (додасться). 
Про безоплатне 

територіальної 

прибудови ·ш 

м.Бровари. 

)Lанюк Т.І. 

BJiaCfiOCTI. 

прийняття у комунальну власність 

громади м.Бровари нежитлової 

адресою: вул.Красовького, 25 в 

начальник управлшня комунальної 

Доrrовіла rю суті питання. 

І Іроrюнусться орийняти дане рішення за основу. Хто за 

лану ІlрОІІСВИІtІІО, ІlрОІІІУ J 'QjJOCyBaTИ. 

''за" - 33 
"орати " -не було 

"утримались" - І 

"не гшrосували" - І. 

Чи с інші rтропозиrtїІ чи запитання до даного проекту 

рішення? 
1·3 ·шли н<ційlfІj Іа rrpoпo ·щJtiя 1rрийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб rrрийняти ;tане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

" ·іа" - 34 
"rrроти" - не буJю 

''утримались" -не було 

''не гшrосували" - І. 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 372-14-06 (ло;щстr,ся). 

Про поповнення статутного фонду та внесення змін 

до Статуту комунального підприємства Броварської 

міської ради Київської області «Бровариінвестбуд». 

Сдобнякова К.Б. - директор КП «Бровариінвестбуд». 

Лоrювіла rю суті rrиташ1я та наголосила про внесення 
. . 

і!\1ІІІ до rrроскту рІІJІСНІІЯ . 

І Іроrrонусться І Ірийняти дане рішення за основу та 

персйти до розглялу зшrроrrонованих змін. Хто за дану 

ІІрОІІОЗИІЩО, ІІрОІІІу І 'ОJІОСувати. 

-33 
''ІІроти " - ІІС було 

"утримались" - І 

"не І'ОJІосували" - І. 

Слобнякова K.J).- директор КП «Бровариінвестбуд». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

І Іаr 'ОJюсила, що в зв' язку із зауваженням фінансового 

уrrравління та юридичного відділу профільною комісією 

реко!'vкнловано виключити пункт І rrроекту рішення та 
. . . . 

внести вrлrювrmю rrравки в нумеращю пунктІВ проекту 

рішення та в назві рішення виключити фразу 

«rюrювнешrя статутного фонду». 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 

І!ро внесення наголошених змІН до проекту рrшення. 

Хто З3 ,:rану rrронозинію, rrpoшy голосувати. 

"за" - 33 
"rrроти " -не було 

"утримались" - 1 

"не гоJІосували" - І. 

Внести ;ro rrроекту рішення ІІаІ'ОЛошені зміни: 
виключити rrункт І r1роскту рішення та внести 

• • о • о 

нщповІЛІЮ rrравки в нумсрюою пунктІв проекту рІшення 

та в назві рішення виключити фразу «поповнення 

статутного фонлу» . 

Чи є інші rrporro·шrriї чи заrштання до даного проекту 

рі JIIe!lfJЯ'? 
!·з ·за:rи на;tійш:Jа 11роmнипія прийняти дане рішення в цілому зі 

·зrv1JHUl\1И. 

Хто за те, щоб rrрийняти дане рішення в цшому з 

rrрm·шrосовюrими змшами, rrpoшy голосувати. 
...,..., 

- _) _) 

"11роти " - не було 

"утримались" - І 

''не гОJrосували" - І. 

І Ірийняти рі шення Ьроварської міської ради в цілому зі 

·~мі1шми N~ 3 73-14-06 (до:tаггься). 
Про внесення змін до а одатку рішення Броварської 

міської ради від 17.03.2011 року .NH66-07-06 «Про 
внесення змін до додатку 2 рішення Броварської 

міської ради від 26.04.2007 року NQ298-20-05 «Про 
затвернжсння Положення про стипендії міської ради 

кращим студентам вищих навчальних закладів міста 

в новій редакції». 

Теплюк Л.М. - начальник відділу у справах сім'ї та 

МОJІОЛІ. 

Лоrrові:1а rю суті ІІИТШНІЯ. 

І Іроrюнусться ирийняти лане рішення за основу. Хто за 

лану rrporroзицrю, нрошу голосувати. 

"за" - 3 3 
"'rrроти '' -не було 
\о\, .,., 1 
угримались -

"'не гшюсунали'' - І . 

Чи є інші 11роrюзиції чи заrштання до даного проекту 

24 



Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили 

Головуючий: 

рі ІІІСШІЯ? 

Велсм О.М . - лепутат міської ради. 

Запитав скільки в місті с вищих навчальних закладів та 

які в них рінні акрелитанії? 

Тсшrюк Л.М. - нача:rьник нілділу у справах сім'ї та 

МО~ !ОЛІ. 

Іlовідомшш що в місті 5 ВУЗів, які мають I-IV рівні ... . . 
акредИТаІЩ ВІДПОВІДНО. 

Чи с інші Ітроrrозинії ч:и запитання до даного проекту 

рі JІІе!ІІІЯ? 
!·3 · ~<t:ІІ1 ІІа;tійrІІ : Іа ІІрОІІlНИІtія 11рийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

- 33 
"rrроти'' - не було 

"утрИ'-·Лались" - І 

"не гшюсунали" - І . 

Іlрийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 374-14-06 (лодається). 
Про :штвсрджсння ·~мш до структури, загальної . .. 
ЧИССЛЬНОСТІ апарату МІСЬКОІ радИ Та ВИКОНКОМу, 

виконавчих орt·анів ради. 

Кузнецов К.В .- керуючий справами виконкому. 

Доповів по проекту рішення та наголосив про внесення . .. . 
технІЧІІОl правки в лолаток проекту рнпення. 

Іlроrюнусться нрийняти лане рішення за основу та 

r1ерейти ло ро:зглялу запропонованих правок. Хто за 

;щну проrrозищю, прошу гшюсувати. 
')') 

- ..)_) 

"проти " - не було 

"утрима:Іись" -- І 

' ' не r·о j юсувшти" - І . 

Кузнєнон К.В. -керуючий справами виконкому. 

І Іоніломив про внесення технічної правки в додаток 2 
rrроекту рішення, а саме в рядку 8 чисельюсть 

«ЗагаJІЬІІОІ 'О відлілу» рахувати як «8 осіб». 
Ставиться на ГОJюсування 11ропозиція щодо внесення 

наголошеної технічної rrравки в додаток 2 проекту 

рішення. Хто за дану пропозицію , прошу голосувати. 
''за" - 33 
"ІІ роти " - не було 

"утри\ШЛ ИСІ> '' - І 

"не гоJІосували'' - І. 

Внести наголошену технічну правку в додаток 2 проекту 
р1ІІІСШІЯ. 

Чи с інші ІІроrюзиrІІІ чи запитання до даного проекту 

рі шення? 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

]·3 · .~а:rи нu,1ійш :ш проГ[(НИНЇ>r rrрийняти ;щнс рішення в цілому з 
rrpaнкoro. 

Хто за те, щоб ІІрийняти дане рішення в цшому з 
[ІрОП)J[Осованою правкою. прошу голосувати, 

"за" -33 
"щюти " - не бу;то 

'';ггримались" - І 

"не го;юсували'' - І. 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
правкою N!.! 375-14-06 (додасться) . 

Про внесення :~мін до рішення Броварської міської 

ра;щ він 26.11.2009 .NQ 1332-75-05 «Про затвердження 
Програми від:шачення державних та професійних 
свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

r·ромадою міста Бровари на 2010-2015 роки». 
Кузнпюв К.В.- керуючий справами виконкому . 

)LOJJOBiB ІЮ ІІрОСКТУ ріІІJеНІfЯ . 

І lршюнусться r1рийняти дане рішення за основу. Хто за 
лану ІІротюзицІю, rrpoшy голосувати. 

' ' ·ш" - 34 
"проти " - не було 

''утримались" - не було 

"не гОJюсувал и" - І. 

Чи с інші ІІроrrозиції чи запитання до даного проекту 

рі шення? 
І 3 ·щлr ІІ<ційш:rа rrроп<.ниrtія rrрийняти ;щнс рішення в цілому. 

Хто за те, щоб rrрийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

-34 
''1rроти" -не було 

''утримались" -не було 

"не І 'ОJІ осувал и'' - І. 

І Ірийняти рішення Ьроварської міської ради в цілому 

N~ 3 76-14-06 (додасться). 
Про :Jатвердження Тимчасового порядку щодо 

встановлення /ЮІ·овору особистого строкового . . . . 
сервпуту на земс~ІЬНІ юлянки шд тимчасовими 

спорудами нля 3НІИснення підприємницької 

діяльності та для обслуговування інших споруд в м. 

Бровари. 

Майборода С.Л. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного ВІЛдІЛу- засту1шик начальника. 

)LОІюві:ш rю ІІитшrню та наголосила про рекомендовані 
. . 

· .1мши ло rrроекту ршrення створеною депутатською 

ПЩКОМ\СІf!О . 
І lрсшонусться І Ірийняти лане рішення за основу та 
rrсрейти ло розпrя -' tУ rскомен; юваних змін. Хто за дану 
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Голосували: 

Доповідає: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступила : 

протюзищю, прошу голосувати . 

"11роти '' 

...,..., 

- .) .1 

- ] 
"утри\нlл ись" - не бу.:ю 

"не гшюсували'' - І. 

Майборода С.Л. - виконуюча обов'язки начальника 
зе\1е:тьtюго В\Л) lІЛУ- застутшик начальника. 

3 :VІеТОЮ )[eTaJihHOГO ВИВЧеННЯ ДаІ-ЮГО Проекту 
rrрофільна комІсІя вирішила створити депутатську 
rrілкомісію. Членом ІІілкомісії Гайворонським Є.А. була 
внессна пропозиція щодо зміни у формулюванні 
лругого речення ri.2.1 О Тимчасового порядку, виклавши 
його у наступній релакції «Розмір плати за таким 
ло говором не :УІоже бути менше І 0% розміру орендної 
ІІJІа,ги J.tJIЯ зазІ-ІачсJ-Іо·і земеJІьної ділянки>> . Підкомісія 
дану ПрОПОЗИЦІЮ ПІДТрИМаЛа. 

Гайворонський С .Л.- :tспутат міської ради. 
І Іові;юмив, що на ·шсіланні підкомісїі його пропозиція 
що;ю ннесеш1я змін у формулюванні другого речення 
rr.2.10 в ре;щюtії « ... не може бути менше 10% ... » є 

. . 
неточною, тому що сервпут може надаватись не тшьки 

піл rшвільйони, а й лля інших суспільних потреб , а отже 
ланим формушовавням буде порушена норма Закону. 
Тому ·шrrротrонував викласти друге речення п.2.1 О в 
настуш1ій редакції «Розмір ІІЛати за таким договором не 
може бути меншим за розмір орендної плати для 
заз начено! земельнш лшянки». 

Ставиться на ! ·олосування пропозиція депутата 
r ·айворонського С. .. 11ро внесення наголошеної зміни у 
rr .2.1 О. Хто за лану rrроrю·шцію , прошу голосувати. 
" ·ш'' - 33 
"нроти " - не було 
"утримались'' - І 

"не го: юсувал и" - І. 

Внести наr·олошену лсГІутатом І 'айворонським Є .А. 
зміну у формулюванні другого речення п.2.1 О . 
Чи с інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рі шення? 

Рі ·шненко І І.О.- ле11утат міської ради. 

Зачитав зауваження та проrюзиції до даного проекту 
рішення, згіщю з якими прийняття даного рішення буде 
суперечить нормам чинного законодавства, зокрема 

Цивільного колексу України та Земельного кодексу 
України ("зауваження та ІІроІІозинії в письмовій формі 
ЛОJ(аЮТhСЯ ), та ·заrІрОІЮНував 
Жеребнова JI.B. - деІІутат міської ради, голова постійної 
коМІСJІ 3 rштюrь Регламенту , депутатськш етики, 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

ліяльності засобів масоної інформації та контролю за 
о • •• 

ВИКОІ1аІШЯМ рШІСНЬ MICbKOl ради . 

Іlонідомила, що дсrrутат Різаненко П.О. порушує статтю 
40 Рсг;шмснту Броварської міської ради в частиш 
регламентованого часу на виступ в обговорені. 
Врахонуючи заунажсшrя r ·шюви комrсн з питань 
Рсr ·J шмснту, лсrrутатської стики , діяльності засобів 
масової інформації та контролю за виконанням рішень . .. . 
мІськоr рали наr·а;щн 11рисутшм депутатам про 

дотримання нор:\1 Регламенту Броварської міської ради 
rriл час ниетунів та обговорень. 
Запроrюнував поставити на голосування пропозицію 
нрофільної комісії, а в разі не підтримання Ті депутатами 
rrровссти голосунання ІЮ rrроrюзиції депутата Різаненка 
І І . О. за зняття даноr ·о проекту рішення з порядку 
деІІНОГО. 

Отже, ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії щоло ІІрийняття даного проекту рішення в 
rtшому з rrроголосонаrюю ·~мІНою. Хто за дану 
rrporJCYH1IlІIO, rrpoшy r·олосунати. 

"за" - 31 
''ІІроти '' - J 

"утримались" - 1 

"не го.:юсували" - І . 

Прийняти рішення Ьроварсhкої міської ради в цілому зі 
3міною N~ 3 77-14-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою нюно персдачі в оренду та у постійне 
користування 'Земельних ділянок, поновлення 
договорІв оренди земельних ділянок, надання 
дозвоЛІв на складання технічної документації по 
оформленню права користування земельними 
ді JІянками, надання дозвол ів на розроблення проектів 
-~смлсустрою нюдо вінведення земельних дшянок 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного нщлшу- застуrшик начальника. 

)LorroвiJia rю сутІ ІІитшшя та наголосила про 
заrrроrюrюнанІ зміни профільною комісією до проекту 
рІШеШІЯ . 

1 Іропанується прийняти дане рrшення за основу та 
rrерейти ;ю розr ·ляду рекомендованих профільною 
комІсІпо ·зм Ін . Хто за лану пропозицrю , прошу 
голосувати . 

- 33 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

"r r роти ,. - не бупо 

'"утримались'' - І 

"не гОJюсували" - І. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного вщюлу - 1аступник начальника. 

ІІа засіданні rІрофіпьної комісії до проекту рішення 

рекомендовано внести настушr1 змrни: 

- у [Іунктах 5.1, 5.2 та 5.3 термін оренди визначити «на 2 
роки» . 

Ставитr,ся на !'ОЛосування ІІроrюзиrLія rrрофільноі· комісії 
щоло '{Міни тсрміtrу орснли у rrунктах 5.1, 5.2, 5.3. Хто 
За лану !ІрОІІОЗИЦJЮ , ІІрошу ГОjІОСуВаТИ. 

''за" -33 
"проти " -не було 

''утримались" - І 

'"не r·о ; юсували'' - І. 

І Іідтримати ІІроrюзицію rrрофільної кoмrcrr щодо змши 
терміну орс1-щи у пунктах 5.1, 5.2, 5.3. 
Майборода С .А. - виконуюча обов' язки начальника 

1емельtюго вщтлу - 1астуrшик начальника . 

Тако1к, щюфіJІЬІІОЮ комісіпо рекомендовано внести зміни 
;ro rr.7.2 rrроекту ріrrrсння, а саме лодати адресу розміщення 
об'єкту - юю вул. Красовськоr'О в районі розміщення буд . 
.N~ 14». 

Ставиться на І'ОJІс)Сування проrю1иція профільної комісії 

щоло Ішсссrшя ;rorювtrcrшя у п.7.2 проекту рішення. Хто 
1а лану ІІроrю1ИІІІЮ, 11рошу гОJюсувати. 

"за" ')') - .).) 

"rrроти " -не було 

''утримались'' - І 

"не гопосували" - І. 

Чи с інші r1роrюзинії чи заrштання до даного проекту 

рішення? 

Різаненко І І . О.- деІІутат міської ради. 

Зачитав ІІроІЮ1ИІtії та зауваження ло пункту 4 проекту 
рі lІІсшrя стосовно ІІІ І «Феско», зауваживши що питання 

затверюксшrя тсхнrчноr докумснтацн даному 

ІІІ)LІІрисмству суІІеречить нормам чинного 

законолавства і тому запропонував 1няти з розгляду п.4 

ланого проекту рішення (пропозиції та зауваження у 

rrисьмовій формі ло,;rшоться). 

Ставиться на І 'ОJІОсування пропозиція депутата 
Різаненка І 1.0. щоло виключення п.4 з проекту рішення. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - І 

"rrроти" - 3 І 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

"утримались'' - 1 

"не го;юсували" - І . 

І lc rrі ;примувати 11роrнвинію депутата Різаненка П.О. 
щоло виключення ІІ.4 з проекту рішення. 

Чи с інші прсшозшrії чи запитання до даного проекту 
рішення? 
l'3 ·за:rи на;tійш:та rrротrтипія прийняти дане рішення в цілому зі 
Т\-ІІН<ШІ1. 

Хто за те, щоб ІІрийняти дане рішення в цшому з 
ІІJ:!Оr·о:юсованими змІнами, 11рошу голосувати. 

"rІроти' ' 

"утримались'' 

-31 
- І 
_ І 

"не гопосували'' - І . 

Прийняти рішення Броварськоі· міськоі· ради в цілому зі 

змінами N~ 378-14-06 (додається). 
Про передачу 3емельних дшянок громадянам у 
власНІсть , надання дозволІв на виготовлення 

технічної документацн 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.Л. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного вщ)(lлу- заступник начальника. 

Лоrювіла 110 проекту рішення . 

Проrюнусться прийняти лане рішення за основу. Хто за 
лану І!рОІІОЗИІ(ІЮ , 11рОІІІУ І'О J ІОСуВаТИ . 

-31 
' ' rrроти '' - І 

' 'утримались" - 2 
"не гшюсували" - І. 

Чи с інші проrюзиІlії чи запитання до даного проекту 
рішення? 

Різаненко І 1.0.- депутат міської ради. 
Зачитав зауваження та пропозиції до п.4.1 проекту . . . 
р1шешrя, а саме rюшдомив про те, що с шдстави 

вважати , що 11рийняття такого рІшення буде 

не ·шкшшим, суr1еречитиме rюрмам чинного 

законолавства та 11ри·шеде до порушення прав 

мешканців територіальної громади м. Бровари. Тому 
ЗаІІрОІюнував зняти з розгляду п.4 . 1 проекту рішення 
(зауваження та rІроrюзиІtІІ в письмовій формі 
лопаються) . 

Звернувся до доповідача з запитанням по п.4.1, чи в 
повному обсязі наявні документи та чи відповідають 
вони вимогам чинно1 ·о законодавства для винесення їх 

зо 



Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

l\3 pcY~ГJlЯ ) t СССІІ. 

Майборола С . А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного вщдшу- заступник начальника . 

ПовідомиJІа що локумс1пи rюдані в повному обсязі та у . . . 
RІЛІІОВІЛfІОСТІ ло чинного законодавства. 

Ставиться на 1·олосування пропозицІя депутата 
Різаненка 110. про зняття з розгляду п.4.1 проекту 
ршrсння. 

-І 

"r1роти " -30 
"утри:--шлись" - 3 
"не голосували" - І. 

Не ІІілтримати пршюзицію депутата Різаненка П.О. про 
·шяття з розглялу п.4. І ІІроскту рішення. 

Чи с ішІІі ІІроrюзинії чи зшІитання до даного проекту 
рішення? 
І·з ·ш:нІ на;tійнІ,lа пропозИІхія прийняти дане рішення в цілому. 

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

- 31 
'' 11роти " - ] 

"утримались" - 2 
"не голосували" - І . 
Прийняти рішення :Ьроварської міської ради в цілому 
N~ 3 79-14-06 ( ;юласгься ). 
11 ро ·~атверджсння персліку земельних ділянок для 
продажу права оренди на земельних торгах 

окремими лотами. 

Майборола С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного ВІ ;щшу- заступник начальника. 

Лс)І]ові ;ш 110 ІІроекту рішення. 

І ІроІrонусться прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану ІІрсшозиrою, нрошу голосувати. 

' 'за ' ' - 33 
''ІІроти " -не було 
''утримались'' - 1 

''не гоJІосували" - І. 

Чи є ішні проrюзинії чи запитання до даного проекту 
рі шення'? 
Із · Jа:ІІІ ІІ<ційш:Іа ІІроІІ(НИІlія r1рийняти :шне рішення в цілому. 

Хто ·ш те, 1цоб r1рийняти лане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

''за" - 33 
' ' проти" -не було 
.... ,"J 1 
утримались -

"не І ·о; юс. ' вали" - 1. 
І Ірийняти рішення Ьроварської міськоі· ради в цілому 
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24. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

N~ 380-14-06 (лолаггься). 
Прп прпдаж права оренди земельної ділянки 

оріпповною площею 0,3800 га, розташованої по вул. 
Металургів в районі розміщення хлібозаводу. 

Майборода С.Л. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІЛЮЛУ - заступник начальника. 

Доrювіла rю проекту рішення. 

І Іроrюнусться rtрийняти дане рішення за основу. Хто за 

лану щюrюзиrщо, ІІрошу голосувати. 

'' :ш" -33 
''rrроти " -не було 

"утримались'' - не бу:ю 

"не гоносували" -І 

Чи с інші rrропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
1'3 · щ:Іи rщ1ійш:Іа ІІрОІІ<У~иrtія 11рийштти ;шне рішення в цілому. 

Хто за те, щоб rrрийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати . 
.. ~. ,, 
за 

,..,,.., 
- _) _., 

"проти " - не було 

"утримались" -не було 

"не гопосували" - І 

І Ірийняти рішення Броварської міськоі· ради в цілому 

N~ 381-14-06 (додається). 
Про продаж права оренди земельної ДІлянки 

оріrнтовною плоrцею 0,0451 га, розташованої по 

вул.Богунській. 

Майборола С. /\. - виконуюча обов'язки начальника 

земелhного вщ;tшу- заступник начальника. 

Доrювіла rю проекту рішення. 

І Іроrюнусться rrрийняти дане рішення за основу. Хто за 

лану rrроrюзиrщо, rтрошу голосувати. 

''за'' - 33 
"rrроти '' 
"утримались" 

- не було 

- не було 

"не гоJІосували" - 2. 
Чи с інші проrюзиції чи запитання до даного проекту 

рі шення? 
1'3 ·1а:Іи FІа:tійш: Іа ІІрОІІlУ\ИІtія 11рийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб 11рийняти дане рішення в цілому. прошу 

голосувати. 

"за'' - 33 
"rrроти " - не було 

"утрима:rись" -·- не було 

''не гОJюсували" - 2. 
Прийняти рішення Броварсько·і міської ради в цілому 

N~ 3 82-14-06 (лолаггься). 
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26. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

28. СЛУХАЛИ: 

Про продаж права оренди земельної ділянки 
оріпповною площею 0,4000 га, розташованої по вул. 
Металургів. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
1емелhного вщ;олу - 1аступник начальника . 

)Lorювi:ra rю rrроекту ріІІrешІя. 

І ІроrюІІ)'СТhСЯ rrрийнят и лане рішення 1а основу. Хто за 
лану Іrроrю·ш Іою, 11рошу гшюсувати. 

"·ш" - 33 
"проти " -не було 
"утрим ал ись" -не було 

"не І ·о:юсували'' ') 
Чи с інші ІІроrюз инії чи заrrитання до даноr·о проекту 
рішення? 
1'3 ·3али надійш:Іа проп<лиція прийняти дане рішення в цілому . 
Хто 1а те, щоб нрийняти лане рішення в цілому, прошу 
ГОJЮСУВаП1. 

-..-.. -- _) _) 

"!Ірени " - 11е було 

"утримались" - не було 
''не ГOJJOCYRa:ш" -І 

І Ірийняти рішення Ьроварської міської ради в цілому 
N~ 3 83-14-06 (лолаггься ). 
Про внесення 3мін до рішення Броварської міської 
ради від 18.08.2011 р01<:у .N2 322-11-06. 
Майборода С.Л. - виконуюча обов'язки начальника 
земе;Іьtюго ВІ;щшу- 1астуrшик начальника. 

)L01ювіла rю rrроекту рішення. 

І Іроrюнусться нрийняти дане рішення за основу. Хто за 
лану !ІрО!ЮlИЦІ/0 , І!рОІІІУ ГОJ ІОСуваТИ. 

"·~а" - 33 
"r1роти '' - не було 

")"ГрИ'\1аJІИСІ>'' - ІІе бу:ю 

"не ГОJ ЮСуRали" 'І 

Чи с інші проrю1иції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
І ·з ·\а: ІІІ ІІа:tійІюа ІІроІІо·нmія 11рийняти ;щне рішення в цілому. 

Хто за те, Irtoб r1рийняти лане рішення в цілому , прошу 
голосувати. 

"за" - 33 
"rrроти " - не було 

"утримались'' - не бу;ю 

"не П)~юсували" ') 
І Ірийняти ріІІІеtrня Ьроварської міської ради в цілому 
N~ 384-14-06 (;ю;rаггься). 
Про підготовку та проведення ·1емельного аукціону з 
продажу права оренни "Jемельної ділянки площею 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Виступила: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

0,0812 га, ро:пашованої по вул. Чкалова в районі 
ро3міщення МРЕВ ДАІ. 

Майборола С. /\. - виконуюча обов'язки начальника 
ЗС\1С:ІьІюго rн,• t; o : ry - застуrшик начальника. 

Лоrювіпа rю ІІроскту ріІІІсння та наголосила про 
вІrссення змш у нроект рішення в зв'язку Із 
заунюксІшями юриличного вщлшу. 

І·з сссійtюї ·за~ tи нийІІІон :tсІІутат Трощенко ! . В. 
lkt,ot·o trрисупн,о :-1 .1 :tсІtутати. 
І Ірононусться ІІрийняти лане рішення за основу та 
ІІсрсйти ло розглялу змін. Хто за дану пропозицію, 
ІІрОІІІУ / 'ОЛОСуВаТИ . 
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''ІІроти " - r1e бу:ю 

"утримались" -· І 

"не rОJюсували" - 2. 
Майборода С .. \. - виконуюча обов'язки начальника 
зсмелhІІОго вщ;олу- застушrик начальника. 

Іlаго:юсила r1po внесення ·змін л.о формулювання п.б 
rrроскту рішення, в ·зв'я ·зку із ·зауваженнями юридичного . . 
Bl)tJLlЛY. 

І Іоrrросив начальника юриличного відділу А.В. Баба
Мір·:юсву ро1'яснити r1рисутнім депутатам причину 
зміни форму;ІІовання у rr.б. rrроекту ріІІJення. 
J)аба-Мір :юсна А.В.- начальник юриличного відділу. 
І Іояснила, що у rrункті б с І юсилання на Закон який не 
рсr ·ламентус НІЛНосини оренди та не стосується 

земельних дшянок комунально! власностІ, тому 

rІрОІюнусться викJ Іасти ланий пункт у наступній 
рс;tаКІtІІ «6.1 lоІІерслити учасників аукціону, що 
зе JІ.1СJІЬІJа дшянка шющсю 0,0812га - зона обмеженого 
використання, rюrш;щс у низначений протоколом КОДА 
500 метровий кори ,rюр IIi ; t ро·зміщення ВКАД і тому 
!\южс бути вилу·чсна rювністю або частково у 
ні ,·нюві ;щості .·to Закону України» . 

Ставиться на J'(Шосування пропозиція юридичного 
вщдшу щодо внесення правки у формулювання п.б 
ироскту рішення. Хто за лану пропозицно, прошу 
гол осувати. 

''·~а ' ' --· 3 2 
' ' щ:юти " -не бупо 

''утримались" - І 

"не гОJюсували" -І 

І Іі ;примати ІІрОІюзинію юриличного відділу щодо 
ннсссншr rrравки у фор\1улювання 11.6 проекту рішення. 
Чи с інші rrrюrю ·шнrІ , заrrитання до даного проекту 
рішення? 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

29. СЛУХАЛИ: 

Доповідас 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

!·3 ·ш.І и II<.l,-ti!iiii .Іa ІІрОІІО .3 Іщін 11рийннти ,· щн~ рішення в цілому зі 

'3\111!010. 

Хто 1а те, щоб ІІрийняти л.ане рішення в цшому з 

проr·олосонаною 1мшою, ІІрошу голосувати, 
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··rrр(УГИ " - не було 

''утри\шлисr,'" - І 

"не гоJ юсували' ' 1 

І Ірийняти рішен ня Ьроварської міської ради в цілому зі 

'3міною N12 385-14-06 (ло; tаrться) . 

Про підготовку та вроведення ·~смсльного аукціону з 

продажу права оренди :Jемельної ділянки площею 

0,0674 га, розташованої по вул. Чкалова в районі 

ро·~міщення МРЕВ ДАІ. 

Майборола С.Л. - виконуюча обов ' язки начальника 

земе.:rьtюr·о вщ;u :rу -- застуrшик начальника. 
Лоrювіла rю 11роекту рішення та наголосила про 

. .. . 
внесення аналопчн01 попередньому рІшенню правки у 

. ' . 
пункт проекту ршrення в зв язку ІЗ зауваженнями 

ЮрИЛИЧ!ІОІ 'О ВІЛЛJ J І)' . 

Ло ссеіііної 'ІсLІИ уніііІІІОН ,· tсІІуІат Трощенко ! .В. 

ВсІ.оІо 11рисутнщ ~-+ ,· lсІІ)ІсПІІ. 

І Іроrюнусться І Ірийняти лане ріrлення за основу та 

ІІерсйти до розгляду rІранки. Хто за дану пропозицію , 

r1рошу І ·олосувати. 

~- ·~а~~ - 33 
" r1роти " -- не бу .:ю 

"утрималисr>" - І 

"не гОJюсували" - І. 

Майборода С.Л . - виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщ; uлу - застуrшик начальника. 

І Іаголоси:Іа Irpo внсссІшя аналогічноі· попередньому 

рішенню правки ло формулювання 11.6 проекту рішення, 
' . . . 

в ·ш я-зку ІЗ зауваженнями юридичного вщдшу, а саме 

вик:шсти rrункт б у настуІІній релакції «б.Попередити 

учасників аукІtіону, що зс ,.tельІш ділянка площею 0,0674 
га ·юrш обме/ксного використання, попадає у 

визначений Щ10ТО КОJІОМ КОЛА 500 метровий коридор 
rriл розміщення ВКАЛ і тому може бути вилучена 

повшстю або частконо у нілповідності до Закону 

України». 

СтавитІ)ся на І ·о: юсунання ІІроІюзицІя юридичного 

НІЛЮJІ). щоло внесення 11равки у формулювання п.б 

проекту рішення. Хто за дану пропозицІю, прошу 

голосувати. 

-33 
"r1роти " ·- не бу;ю 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

30. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

31. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

" 'утрима;Іись" - І 

""не І-о:юсували" - І . 

І Іілтримати ЩІОІІСУ~ИІtію юриличного відділу щодо 
внесення 1rравки у форму.:1юваrшя п.б проекту рішення. 

Чи r інші ІІроІюзинії, запитання до даного проекту 
рішення? 
І · з ·за.їи ria,'lЇЙIIJ:Ia rrроrю·зипія прийняти ,·щне рішення в цілому зі 
"3'\1ІНОІО . 

Хто ·~а те, щоб ІІрийняти дане рішення в цшому з 

ІІрОІ'ОЛОСОВаІІОЮ ЗМШОЮ, !!рОШУ І'ОЛОСуВаТИ. 
...,..., 

- _) _) 

"ІІроти" - не бvло 

'"утрИ\1аJІИСІ,'' - І 

"не гопосували'' - І. 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
зміною N~ 386-14-06 (долається) . 

nро пінготовку та проведення :~емельного аукціону з 

пронажу права оренди 3емельної ділянки площею 

0,0052 га, розташованої по вул. Шевченка в районі 
розміщення будинку N!! 27. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
зсмсльІюго вщ;олу ·-заступник начальника. 

Л01юві :1а 110 r1роекту рішення. 
І lрОІюнусться r1рийняти лане рішення за основу. Хто за 
лану І!рОІІСВИІ(ІЮ, !ІрОІІІУ ГОJЮСувати. 

'"за" - 33 
''проти " - не було 

""утримались" - І 

"не го:юсували" - І . 

Чи r інші rrропозинїі чи запитання до даного проекту 
рі шення? 
І · з ·шл1 Іr<сrійш :ш rrporro · Іиrtiя rrрийняти ;щне рішення в цілому. 

Хто за те, щоб 11рийняти лане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

'""' "1'1 
за 

"ІІроти '' 
"угри мались'' 

...,..., 
- _) _) 

-не було 

-І 

"не 1·о:юсували" - І. 

Прийняти ріІІІСНІІЯ Ьроварської міської ра;щ в цілому 
Nl! 387-14-06 (додасться). 
Про проведення ·.~емельного аукціону з продажу 

права оренди :~емсльної ділянки площею 0,2710 га, 
рол·анюваної но вул.Грушевського в районі 

ро ·~міщсння бунинку N!! І. 
Майборола С.Л. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщюлу- заступник начальника. 

ЛоІІовіла по проекту рі ІІrення. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішил и: 

32. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

І Іроrюнусться нрийняти дане рішення :ш основу. Хто за 
дану щюrюзшою, rrpoшy гоJІосувати. 

"за'' - 34 
"rrроти ,. - не було 

"утри!\ш:rись" -· не було 
"не гоJІосували" - І. 

Звернувся із запитанням до Доповідача, чому у пункті . .. . 
ЦІЛЬОБС ПрИЗНаЧеННЯ ЗеМСЛЬНОІ ДІЛЯНКИ ВИЗНаЧеНО ЯК 

ко:v1срнійне , алж:с лана земельна лілянка передбачена під 
булінштлю тенісних кортів . 
Майборола С . Л . -- виконуюча обов ' язки начальника 
земельного вщюлу - застуrrник начальника. 

І Іояснил а, що згілrю існуючої категорії земель дана . .. 
Зе\1С:!Ьf\3 :lІJІЯІІКа ІІІ ,'([Іа,·щс ІІІЛ «ЗеМЛІ ГромадСЬКОl 

r . 
·~аоу;юви » з ІLІЛhовим 11ри ·шаченням - комерцшне 

використання. Л чіткоr·о визначення під тенісні корти чи . . 
сІІортивш споруди не Існує. 

Чи с інші rrроrrозиції чи запитання до даного проекту 
ріrІІешІя ? 
[·~ ·щ: 111 ІЩ'lіЙ!ІІ :Іа ІІрОІІОНі!tіЯ ІlрИЙНЯТИ ;щне ріШеННЯ В цілому. 

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

"за" -34 
''rІроти " - не було 

"утрю .. 1ал ись' ' - не бу:ю 

"не го:rосува;Іи" - І. 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ 388-14-06 (лодається) . 

Про проведення 'Земельного аукцюну з продажу 
права оренди ·1емел ьної ділянки площею 0,6000 га, 
ро ·.пашованої по бульв. Незалежності в районі 
розмнцення шиноремонтно1·о заводу. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
зсмслhІІОГо ВІЛдІЛУ- застуrшик начальника. 

Лоrrовіла ІЮ ІІроскту ріІІІення . 
І ІроrrонустhСЯ rІрИЙІrяти дане рішення за основу . Хто за 
лану ІrроrюзиІщо, rrpoшy голосувати. 

"за'' - 34 
"rІроти " - не було 

"утрима:ІисІ," - · не бу: rо 

"не І'О:юсували'' -- І. 

Чи с інші Іrроrюзиції чи 'ШІІитання до даного проекту 
ріІІІСШ!Я? 
І · ~ ·ш_· Ін на:tійш:~а ІІрОІІО 'ІИІlіЯ 11рийняти ;щне рішення в цілому. 

Хто за те, щоб rІрийняти ;ханс рішення в цшому, прошу 
гол осувати. 

"за" - 34 
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Вирішили: 

33 . СЛУХАЛИ : 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповінас 

Головуючий : 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

34. СЛУХАЛИ: 

"rrроти" - rre бvло 
"утрюлались" - r1e бу:ю 

"не гшюсували" - І . 

І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
Nt! 3 8 9- 14-06 (додасгься). 
Про попередне п огодження місць розташування 
тимчасових СІюруд для провадження 

пінприсмницької діяльності. 
Майборода С.А. - виконуюча обов ' язки начальника 
земельного вщ;олу - заступник начальника. 

Лоrюві ;ш rю 11роекту рішення та наголосила про 
ВlІеСеНІІЯ !Ірофі JІ ЬІІОЮ КОМІС\fЮ ЛОПОВНеННЯ ДО П.l 
r1роекту рІrrrешІя вноситься лоrювнення фразою « ... та 
юриличним особам». 
І Іроrюнустhся ирийняти лане рішення за основу та 
r1ерейти ло р<nг:rялу заІrроrюнованого доповнення . Хто 
за лану Іrроrюзиrщо, 1rрошу гшюсувати. 

"за' ' - 33 
"1rроти " -не було 

' 'утримались" - І 

"не гоJ юсували'' - І. 

Майборола С.Л. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного вщдшу- застуrшик начальника. 

За рекомендацією ІІрофільноі· комісїі до п.l вноситься 
доrювнсшrя фразою« ... та юридичним особам». 
Ставиться на І'ОJІосуваJІІІЯ щюrюзинія профільної комісії 
ІІрО ВІІСССНІІЯ ІІ3ГОJІОІІІСІІОІ'О ;ІОІІОВНеННЯ ДО П.J . Хто за 
}Щtry ЩЮІІО'ШІ{ІІО, ІІрОІІІу ГОJЮсувати. 

''за'' 

"1rроти " 
"утримались" 

"" - .)_) 

- не було 

-І 

' 'не гоJ юсува:rи " - І. 

Чи с інші rrроrюзиrІії чи занитання до даного проекту 
рішення? 
Із ·щ_· rи нu; LiйriІ "lct rrроптинін прийняти дане рішення в цілому 3і 
'З\! ІНОЮ. 

Хто 'Ш те, щоб r1рийняти дане рішення в цшому з 
проr·олосованою змІІюю . прошу голосувати. 

''за" -33 
''ороти ' ' - не було 

''утримались" - І 

"не го:юсува:rи" - І. 

І Ірийняти рішсш1я Ьроварсhкої міськоі· ради в цілому зі 
змі ною N~ 390-14-06 (доJ щсться). 

Про пронаж права оренди земельної дшянки 
оріпповною площею 0,0600 
бул ьв . Нс3алежності в 

га, розташованої по 

районі розміщення 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

35. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Броварського ·lаводу буаівельних конструкцій. 
Майборола С.Л. - виконуюча обов'язки начальника 
земс:Іьtюr·о вtл;олу - ·шстуrшик начальника. 

Лоrювіла 110 11роекту рішення. 
І Іроrюнусться нрийняти дане рішення за основу. Хто за 

лану прсшозиrщо, прошу голосувати. 
'")'") 

- _)_) 

"rrроти " -- не було 
''утримапись'' - І 

''не голосували'' - І . 

Чи с інші r1ропозинії чи запитання до даного проекту 
рі !11еІ!ІІЯ? 
І · ~ ~<LІІІ ІІa. tiйrrr : ra ІІроІrtНИІLЇ}J 11рнйнни .·tане рішення в цілому . 

Хто за те, щоб rrрийняти лане рішення в цілому, прошу 
гол осувати. 

'")'") 
- _) _) 

"ІІроти ' ' - 11е бупо 

"утрималисІ," - І 

''не ГОJюсували" - І. 

Іlрийняти рішення Ьроварської міської ради в цілому 
N~ 391-14-06 (ло;хається). 
Про внесення и1ш та доповнень до рtшення 

Броварської міської ра;щ від 30.12.2010 .NH 10-05-
Об"'Про затвердження Програми соціально

економічного та культурного розвитку міста на 2011 
рік"(з наступними змінами). 

'Загуменний М . В. - начал ьник уоравління економіки. 
Лоrювін rю rtроекту ріІІІення та на1·олосив про внесення 

лштовнень ; to ІІроекту рішення на засіданні профільної 
. ... .. 

КОМІСІ J Та ІІОІ'ОД)КуваЛЬІЮ! рали. 

Проrюнусться ІІрийняти лане рішення за основу та 
ІІсрейти ло розглялу лоrювнень. Хто за дану 

ЩJОІІСУШІtІЮ, ГІрОШУ l 'OJIOCyBaTИ. 
'")'") 

- _) _) 

"нроти " - не було 

''утримались" - І 

"не гшюсунали" - І. 

'Загуменний М.В. - начаJ rьник управління економіки. 

ІІаголосив rrpo внесення наступних ;tоповнень до проекту 
рішення на засіданні профільної комІсІІ та 

ІІО!'ОЛЖУІШЛЬІЮ! ради : 

в ІІ . 1.7 . 1 збільшити ви;rатки на суму 30,0 тис.грн. 

RИК.' ІаВІІІИ ll)iJJKT у настуttІІіЙ peдaKJLil «J.7.J 
«l ІроІт>ама щювслсння культурно-масових заходів 
м.J)ронари на 20 І І рік», збіJІьшити видатки на 134,0 
тис.1·рн та читати обсяги на рік 304,0 титс.грн., 

·загальний фонд». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

36. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

;юrювнити 11. J проекту рішення підпунктом 1.1 О, в 
зв' юку із зверненням Броварського міського відділу ГУ 
MRC' України в Київській області, в наступній редакції: 
« 1 .1 О. ЛоrrОFшити r1epc:rrк фінансування мІсцевих 
rrpor ·pa\1 : 

J . J О. J. Ко\1ІІJІексна місІtева програма підтримки 
грамалських формувань та профілактики злочинності в 
м . hровари на 20 І 1-2015 роки», встановити обсяги на 
рік -20,0 тис. грн., загальний фонд». 

Ставитr)ся на !'О:юсувашІя rІропо1ИІtія погоджувальної 
рали та ІІрофі :Іьної комісії ІІро внесення наголошених 
1мін ло ІІ.1 . 7 . 1. Хто 1а дану пропозицію, прошу 
голосувати . 

-33 
''r1роти " - не було 

"утрима:шсь' ' - І 

"не гоJюсували" - І. 

І Іілтримати ІІроrю1ИІLію JюголжуІзальної ради про 
внесення наголошених '3мін ло 11.1.7.1. 
С'тавиТІ)ся на І'ОJюсування ІІроrю:шнія rrрофільноі· комісії 
ІІро ЛОІЮВІІСНІІЯ проекту рішення нідпунктом 1.1 О. Хто 
1а лану ІІроrю'3иrою, ІІрошу гОJюсувати. 

"1а" - 33 
"щюти " -не було 

''утрИ'\1аJІись" - І 

" не І 'ОJ юсували" - І. 

Іlідтримати rrропо'3ицію профільної комІсн про 
лоrювнення проекту рішення підпунктом 1.1 О. 
Чи с інші проrю'3ИІlіЇ чи 1аrІитшпrя до даного проекту 
рі /ІІСШІЯ'? 
І · ~ !ЮІІ на: tійІІІ:Іа ІІ(ЮІІtУНІІtія 11рнйняти .' tuiІC ріш~ння в uілому '3і 
'3\11На\1И. 

Хто за те, щоб ІІрийняти дане рішення в щлому з 
нро1 ·олосованими змrнами, rrpoшy голосувати. 

-33 
' ' 1rроти" -не бу;ю 

"утримались" - І 

''не гшюсували" - І. 

І Ірийняти рішення hроварської місько·і ради в цілому зі 
змінами N~ 392-14-06 (лоласться). 
Про доповнення до П~Іану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2011 рік. 
Заr·уменний М . В.- начальник управління економіки. 
Л01ювів rю rrроскту ріІІІеfІІІЯ. 
І Іроrюнусться щтйняти лане рішення за основу. Хто за 
лану IIJJOIIO'Ш!ll/0, l!JJOIIIY I 'OJIOCYRaTИ. 

~~за ~ ~ -- 33 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

37. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий : 

Допові;щє: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

"rrроти ,. - не було 

"утри r,ла.:rись" -- І 

"не ГQjLОсували" - І. 

Чи є інші rrропозинії чи запитання до даного проекту 

рішення'? 
!·з ·~а.rи ІЩ'tійrІІ : rа ІІроІІm~щін 11рийннти ;щнс рішення в цілому. 

Хто за те, щоб !lрийняти лане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

-33 
" rrроти " - не було 
\,\о , .. І 
уrрИ!\·tалисr, -

''не го: LОсували" - І. 

І Ірийняти рішення ьроварської міської ради в цілому 

N~ 393-14-06 (лодасться). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради від 3 лютого 2011року N2 148-06-06 «Про 

3атвер.'tження Регламенту Броварської міської ради 

Київської області VI скликання». 
Семенюк О.В. - секретар рали. 

Лorroвina rro rrроскту ршrення та наголосила про 
. . . 

Ю!еССl!І!Я ЗМІН ,10 І!роекту рІ!!!СШІЯ За рекомендаЦІЄЮ 

rrрофі:Іьної КО!'.1ісії. 

І Іроrюнується rrрийняти дане рішення за осІ-юву та 

нерейти до ро·зr ·Jrяду запроrюнованих змін. Хто за дану 

rІрОІЮ1ИЦІЮ, rrpoшy І'ОЛОСуВаТИ. 

"за" - 33 
' ' rІроти " - 11е бу;ю 

"утрима;rись" - І 

"не гОJюсували" - І. 

Запропонував розпrядати та голосувати окремо по 

кожному пункту rrроекту ршrення. 

Сс\-tснrок О.В. · ·· · секретар рали. 

llar ·o~lOCИJia !ІрО ТС, ЩО !ІрофіЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ 

рекомендовано rrункт І rrілтримати в запропонованій 

ре;щкr~ІІ. 

Ставиться на r·олосування 11роrюзиція профільної комісії 

rrі;прІІ\1ати 11.1 в ·шrrро1юнованій редакції. Хто за дану 

ЩJОІІСУ~ИІ{ІЮ, ЩJОІІІУ r·о;юсувати. 

" ·ш'' - 32 
"ІІроти " - І 

"утрималис1," - І 

''не го;юсували" - І . 

ЗалиІІІити тrункт І в релакнії, запропонованій проектом 

рІІІІеНІІЯ. 

Семенюк О.В.- секретар рали. 

І Іаго:юсила щю те, що врофільною комІСІЄЮ 

реко\ІСІІ:tовшю ІІункт 2 rrі ;примати в запропонованій 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

релаюо1 . 

Ставит1)ся на голосування пропо:шція профільної комісії 
rrілтри'\шти 11 .2 в ·заІІрошшованій редакції. Хто за дану 
І!рОІІСУЗИІlІЮ, І!рОІІІУ І 'О!ІОСуВаТИ. 

":ш" - 33 
''проти " - не було 

"утримались" - І 

''не гшrосува:1и " - І. 

За:ІиІrІити ІІУІІкт 2 в рс,·rакнії ·шrІроrюнованій проектом 
р!ІІІС!І!ІЯ. 

Семенюк О.В. -секретар рали. 

J Іаголосила ІІро те, що профільною комІсІєю 
рекомснловано у rrункт 3 внести -зміни, а саме замість 
сІ і в « . . . ІІриймасться !! ростою більшістю голосів .. » 
ІІрОІІисати « ... ІІриймаггься 1/3 голосів ... ». 
Ку1hмснко Б.Д. - дсrrутат міської ради, член постійної 
комІСІІ з питань Регламенту, депутатськоі· етики, 
діяльності -засобів масової інформації та контролю за . . .. 
никонанням рІІІІснь мІсько І рали . 

ЗаrrрОІюнунав ІІроrнвинію Irpo змІни у пунктІ 3, . . . 
о·шучену ним lfa засщавн1 комІСІІ, не ПІдтримувати, а 

залишити пункт 3 в релакції запропонованої проектом 
рІ ІІІеНІІЯ. 

Ставиться н а голосування щюпо-зиrrія профільної комісії, 
що,·1о внесення rШГОJ ІОІІІених змш у нункт З. Хто за дану 
Іrроrюзи Іщо, 11рошу голосувати . 

''-за" - І 

''нроти " - 33 
"утримались" - не було 

"не го~юсували'' - І . 

Не вносити запропоновані профільною комісією зміни у 
пункт 3 нроекту рішення. 
Ставиться на голосування вропозиція депутата Кузьменка 
!).}(. що;tо rІриЙІІяття ІІ)'ІІкту 3 в релакції проекту рішення. 
Хто ·~а лану IIporrcYШitiю, rrpoшy гоJюсувати. 

- 33 
"r1роти " - І 

"утримались" - не було 
''не гОJюсували" - І. 

ЗаJІишити Іrункт 3 в рс;rакнії, заІІропонованій проектом 
pll!JeJШЯ. 

Чи с інші Іrропозюrії чи заІІитання до даного проекту 
рішення? 
!'3 ·шлt rra,·tiйш : Ia проІЮ'ІИІtія r1рийняти дане рішення в ці.1ому. 

Хто ·за те, щоб rrрийняти лане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 33 
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Вирішили: 

38. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Виріши.:ш: 

39. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

''rrроти '' - І 

"утримались'' -не було 

"не ГОJrосували" - І. 

І Ірийняти рішення Ьроварської міської ради в цілому 
N~ 394- І 4-06 (ло;щггься). 

Про Jвільнення директора Броварської редакції 
міськрайонного радіомовлення Гоменюка М.А. 
Семенюк О.В.- секретар ради. 
Лоrrовіла rю проекту рішення. 

І Іроrюнусться !!ри йняти ;щне рішення за основу . Хто за 
лану rrроrюзиаrю, rrpoшy гоJ юсувати. 

'' ,~а" - 34 
"rrроти '' - не було 

"утримались" -не було 

''не гшюсували'' - І. 

Чи r і ІІІІІі rrроrю ·зинії чи заrrитання до даного проекту 
рішення? 
1'3 ·ш:lИ нu;.tiйш:ru ІІрОІЮ'ШІtія 11рийняти дане рішення в ці.1ому. 

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

- 34 
"rrроти " -не було 

"утримались" - не було 

"не го~rосували " - І. 

І ІрийrJяти рішення hроварської міської ради в цілому 
N~ 395- І 4-06 (долається) . 

Про при:шачення директора Броварської редакції 
міськрайонного радіомовлення. 

Се!\1енюк О.В. - секретар рали. 
Лorroвina по r1роскту рішення. 

І Іроrrонуrться rrрийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану ІІроrюзицrю, прошу голосувати. 

''за" - 32 
"ІІроти " - не було 

"утримались'' 'l 

"не r ·о ; rосували " - І. 

Чи r інші rrрогrозиції чи заrrитання до даного проекту 
рішення? 
\·3 · .\u:rи на;tійш ;ш ПJЮІІО'\ИІtія прийняти :taJre рішення в цілому . 

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

-3 І 
"rrроти " -не було 

"утримались" - 3 
"не гоJrосували" - І. 

І Ірийняти рішення hроварської міської ради в цілому 
N~ 396- І 4-06 (лолаггься ). 
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40. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

41. СЛУХ.\ЛИ: 

Про ситуанію, що ск:Іа:Jася ·1 виплатою заробітної 

плати прац і вника!\1 Комунального підприємства 

«Київський :швол алюмннєвих будівельних 
конструкцій» в м. Бровари. 

Сенько Л . І. - начальник уrrравління пенсійного фонду 
України в м . Бровари та J)роварському районі. 

Лоповіла 110 r1роскту рішення. 
І Іроrюнусться r1рийняти дане рішення за основу. Хто за 
лану ІІрО!ІОЗИІ{ІЮ, прошу ГОJІОСувати . 

~~13,~ - 34 
''r1роти " - не бу:то 

"утрИ\ІаJІИСЬ ' ' - JІе було 

" 11 с го ; юсу вал и , . - 1 . 

Висту11ив з роз'ясненням щодо ситуації, яка склалась на 

пілприсмстві «Київський завод алюмІНІєвих 
будінс; rьних конструкаій» та , яка стала причиною 

rrрийняття такот ріІrrсння - офіційного звернення до 

Київської міської рали. 

Хто за те , rлоб rrрийняти лане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

"за" - 34 
''rrроти " - не було 
!.І. "1"1 6 
утрималисr, - не )уло 

"не П)J юсували" - 1. 
І Ірийняти рішення Бронарської міської ради в цілому 

N~ 397-14-06 (;юлаrться). 
Вілrюніюю ло ст.46 Регламенту Броварської міської 
рали rrісля лвохго;tинної роботи засідання сесїі міської 

ради огоJюшусться 20-хвилинна перерва. 

Які пропозиції, оголошувати персрву чи продовжувати 

rrрш(юнати без rтсрерви'? 
І · ! ·m: Іи ІІа; tійІша ІІроІю ·нщія ІІро;tовжувати працювати без 
ІІсрсрвн. 

Ставиться на r·олосувюшя rrропозиція продовжувати 

засідання сесії міськоі· ради без оголошення перерви . 

Хто за лану rrроrюзинію, врошу голосувати. 

"rІроти " - не бу:ю 

"утриІ\Jались" -- І 

' 'не гоJІосували" - 1. 
Пролоюкити зас1;щrшя cccrr міськоі· ради без 

ОГОJІОІІІСІІНЯ Г!СрерRИ. 

Про внесення змін в доааток до рішення Броварської 

міської рани віа 13.05.201 О N!! 1508-83-05 «Про 

внесення змін до «Міської програми по будівництву 

та реконструкції об'сктів соціального призначення на 

2008-2011 роки», ·~атвердженою рішенням 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

42. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. ,N'Q591-32-05. 
Мс;Іьник 0.1 І. - в.о. начальника відділу каппального 
булівшщтва, ·~астуrшик начальника. 

Л01ювіла 110 ІІроскту ріІІІсння. 

І Ірошшусться [[ри йняти дане рішення за основу. Хто за 

лану проrю:шщю, ІІрошу голосувати. 

"1а" -32 
"rrроти " - І 

' ' утримаJІИСІ," -- І 

"не гшюсували" - І . 

Чи с інші проrюзиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
[·3 · 1алt на; tійІІІ : Іа ІІрОІІlНИІlЇЯ 11рийняти ;щнс рішення в цілому. 

Хто ·~а те, щоб ІІрийняти лане рішення в цілому, прошу 

І 'ОJJОСУІШГИ. 

' 'за" 

" r1роти " 
"утримались" 

- 32 
- І 

- І 

"не І'ОJюсували" - І. 

І Ірийняти рішення Ьроварської міської ради в цілому 
N~ 398-14-06 (лодасгься ). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради від 27 березня 2008 року за .NQ682-35-05 
«Про затвердження «J\1іської програми по 

будівнинтву ІУ жит.:ювого району м.Бровари на 2008-
2011 роки». 
МсJ ІЬІІИК О .І І. - в . о . начальника відлілу каппального 
бу;tівнинтва, застуrІник начальника. 

)tOIIOBi:Ia 110 ЩЮСКТУ рЇІІІСНJJЯ. 
[·3 сссійІІої '3аЛІ ний11юн ; lСІІ)ПП Ьо6ко Л.М. 

ВсІ,оІ ·о ІІрисулн,о 12 .·1СІІ)Тати. 

Іlроrюнується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
лану щюrюзиrою, 11рошу голосувати. 

''1а" - 33 
"r1роти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Гlояснив, що прийняття ланого рішення зумовлено 

нсобхілністю використання Jto кінця року цих коштів, 
які за своЇ\1 rrри·~начснням не можуть бути використанні 

JLJIЯ бу,сtівниrпва РІ І оскіJІьки ло сих під не проведені 

тснлсрні rrроцслури. Тому Ероварська міська рада бере 
на себе зобов' Я1ЮІІІЯ заюшсти у бюджет на 2012 рік 
коІІІТИ на булівниrпво РІ І в 4-му житловому районні, а 

·шра·~ ІІШІранити їх на підтримку КП 

«Ьроваритеrrлонолоснсргія» та КІ І «Служба замовника», 
які lІІаходяться в скрутному фінансовому становищі . 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

43. СЛУХАЛИ : 

Доповідає: 

Головуючий : 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

44. СЛУХАЛИ : 

Доповідає: 

Чи с інІІІі ІтроІІО'~ИІtІІ чи зшІитанІІя ло даного проекту 

рі ІІІСШІЯ '? 
(·3 · .\а:rи на:tійш : rа rrpoтro ·\иrtiя rrрийняти ;.r:uнe рішення в цілому. 

Хто за те, щоб ІІрийняти дане рішення в цілому, прошу 

гол осувати. 

"11роти " 
''утримались" 

..,.., 
- · _) _, 
- не було 

-не було 

"не гОJюсували ' ' '"' 
І Ірийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ 399-14-06 (ло;щсп,ся ). 
Про внесення ·1мін до міської програми «Утримання 

та розвитку об'єктів житлово-комунального 

господа рства на 2011-2015 роки», затвердженої 

рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
N2 127-06-06. 
(}~и!\ШЙ Т.ll . -- в . о . начал~->ника уиравління житлово

комунального госrюдарства, заступник начальника. 

Доповіла ІЮ проекту рішення. 

І ІроІІонусться нрийняти лане рішення за основу . Хто за 
лану ЩЮІІО'Н1ІtІЮ, ІІрОІІІУ гопосувати. 

-· 32 
' ' щюти " - не було 

"утримались" - І 

' ' не голосували'' - 2. 
Чи с інші ІІроrюзинїІ чи запитання до даного проекту 

ріІІІСІІJІЯ? 

Трощенко І.В . - лсrrутат місІ,кої ради , голова комісії з 
. . 

питань сощально-екоІІОМІчного та культурного розвитку, 

бю;rжсту, фінансів і нін. 

ІІаго:юсив, що ; Lаний Ітроект рІшення детально 

ро ·3І 'J ІЯ,'Lався ІІа ·шсіланні комісії та був рекомендований 

до 11рийняття в цілому бс·з змін. 

Хто за те, щоб 11рийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 32 
"11роти " - не бу:ю 
... ~. ,., І 
уrрималисІ, -

"не голосували'' - 2. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 400-14-06 (лоласт~->ся ). 
Про в несеш1я ·Jмін до рішення Броварської міської 

ради в іа 30.12.2010 .N'2114-05-06 «Про бюджет міста на 
2011 рік» та додатків 1,2,3,6,7,8». 
І lаламарчук І І. О. - начальник фінансоного управління. 

)LОІювіJІа rю 11роскту р1шсшrя та наголосила про 
. . 

внесення -~мІн ,тю r1роскту ptrriciшя за погодженням 
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Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

ГоJювуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

45. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

профільної комісії. 

І Іроrюнусться ІІрийняти лане ршrсння за основу та 
rrеrсйти ло ро ·н·:ІЯ)1У 1аrrrоrюнованих змін. Хто за дану 
щюrю·шrtrю, r1рошу r ·шюсувати. 

-32 
"ІІроти " - не було 

"утримались" - І 

"не гшюсували'' -! 

І Таламарчук І 1.0. --начальник фінансового управління. 
За rюr·о;rжсrшям профільної комісії до проекту рішення 
проrюнуються настуrші зміни, а саме в розділі Загальний 
фонл (видатки): 

- в І І)''! Ікті 1.1 цифrу «23 5,9» 1амінити на цифру «205,9»; 
-в ІІункті 1.1.4 цифру« 133,9» замінити на цифру «1 03,9»; 
- нункт 1.8. викласти у новій редакції « 1.8 Відділу 
культури Броварської міської ради на загальну суму 144,0 
тис.r·рн . : 

1 . ~ . 1 rю КФК І\ О І 03 «ФіларІ\юнїі, му1ичні колективи і 
ансамб;rі та iнllri :v1истецькі закпади та заходи» на суму 
І 14,0 тис.грн. ; 

1.8.2 rro КФК 11020 І «Бібліотеки» на суму 30,0 
тис.r·рн.». 

Ставиться на r ·олосунаrшя rтропозиція профільної комісії 
юrести наr ·олоrІrеш З:\1ІІІИ ;ю 11роскту рішення. Хто за 
лану щюrюзиrою, rrpoшy голосувати . 

''за" - 32 
"проти " 
''утри , 1ались" 

- не було 

-І 

'' не гоJІосували " - ! 

Внести нш·олоrrІені ·~міни ло rтроекту рішення. 

Чи с інші проrюзиrrії чи затrитання до даного проекту 
рішення? 
!·1 ·3а.1и на;tійІІІ.'Іа ІІроrю·3иttія 11рийняти ;тане рішення в цілому зі 
'3 \11 н а\1 и ' 
Хто ·~а те, щоб ІІрийняти дане рішення в цшому з 
ІІрОІ'ОЛОСОRаJІИМИ ЗМІІІаМИ, ІІрОШУ І 'ОЛОСуВаТИ. 

"за" - 32 
"r 1 роти " - - не було 

"утримались" - І 

"не го:юсували" -- ! 

Прийняти рішення Ьроварської міської ради в цілому зі 
змінами N~ 401-14-06 (лолається). 
Пrо внесення :Jмін в додаток 2 рішення Броварської 
міської rади ВЩ 09.06.2011 N2243-09-06 «Про 
встановлення місцевих податків і ~борів». 

І Таламарчук І 1.0.- нач аЛ!, ник фінансового управління. 
Лоrrовіла по проекту ріrrтення. 
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Головуючий: 

r ол осували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

46. Рі:ше. 
Го.іlовуючий: 

Секретар ради 

Міський голова 

І ІроrюнусТІ.,ся прийняти лане рішення за основу. Хто за 
лану IJporю·н1IliiO, прошу r·о;юсувати. 

---~а" -- 3 3 
"rrроти ,, - не було 

"утримались" -не було 

''не І'ОJІосували" -! 

Чи с інші r1ропсвинії чи заf!итання до даного проекту 
рЇІІІеіІНЯ'? 
J·3 'Ш:ІИ fJa;tiЙLJI ; Ja ІІрОІ!lУН1ІlіЯ ІірИЙНЯТ\1 ~lа!Іе ріШеННЯ В цілому. 

Хто за те, щоб rrрийняти лане ріаrеІшя в цілому, прошу 
голосувати. 

")") 
- - _) _) 

"rІроти '' - не було 

"утримались" -не було 
"" ,., ,.... 
не гОJюсували ~ L. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~~ 402- 14-06 (ло;щггься ). 

Чи є ще якісь оголошення? 

Якщо · заперечень немае, 

засщання чотирналнятої . .. 

оголошую про закриття 

черговоr сеСІІ Броварської 

мІськоІ paJtИ шостого скликання. 
) . · ---------------· 
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