
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРО ТОК О Л .N2 15 

П'ятнадцятої чергової сесії Броварської міської ради 

шостого скликання 

24 листопада 2011 року м.Бровари 

Всього депутатів міської ради - 42 

Присутні на сесії: 

Депутати міської ради УІ скликання: - 35 
Міський голова 

Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І класу - Гарник М.В. 

Запрошені: - 16 (список додається) 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 7 

1 . Бабін М.Я. ВІДрядження 

2. Віканов є.п. 
. .. 

причина RІДСУПЮСТІ не ВІДома 

3. Кузик П.М. 
. .. 

причина ВІДСУТНОСТІ не ВІДома 

4. Онищенко В.І. ВІJщустка 

5. Оксютенко В.М. хворий 

6. Резнік В.В. ВІдрядження 

7. Шкуренко ІІ.В. ВlДпустка 

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський ГOJюва. 

Головуючий: На сесії зареєстровано 35 ДСІІутата - у нас є кворум. 

Поступила пропозиція відкрити п'ятнадцяту чергову 

сесію Броварської міської ради шостого скликання. Хто 

за дану ПРОПОЗИЦІю прошу голосувати. 

Голосували: " за " - 36 

Вирішили: 

"проти" - не було 

" утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Відкрити п'ятнадцяту чергову сесію Броварської міської 

ради УІ скликання. 

Головуючий: Ознайомив депутатів з ІІсреліком ЗаІІРОIJJСНИХ та запитав 

чи є в когось зауваження до IІрисутніх у сесійній залі? 

Зауважень не БУJIО. 



Головуючий: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Затвердження Порядку денного 

Запропонував прийняти Порядок денний за основу: 

"за" - 36 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти порядок денний за основу. 

До порядку денного пропонується внести наступні зміни: 

- за рекомендацією профільно"і комісїі та погоджувальної 

ради пропонується :шяти з розгляду lIОРЯДКУ денного 

питання «Про передачу повноважень щодо управління 

майном бюджетних установ Броварсько"] міської радІО>. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не ГОJIосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного ІІитання «Про передачу 

повноважень щодо УlIравлlННЯ майном бюджетних 

установ Броварської міської радІО>. 

За рекомендацією профіJlьно"і комісї{ та погоджувальної 

ради пропонується зняти з розгляду порядку денного 

питання «Про затвердження Методики розрахунку і 

порядку використання [шати за оренду комунального 

майна територіальної громади м.Бровари в новій 

редаКЦ1і» . 
Хто за дану пропозицію, IJРОШУ голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Зняти з розгляду [юрядку денного питання «Про 

затвердження Методики розрахунку порядку 

використання плати 'За оренду комунального майна 

територіальної громади м.Ьровари в новій редакції». 

За рекомендацією ІІогоджувальної ради пропонується 

зняти з РОЗГЛЯДУ порядку денного на доопрацювання 

питання «Про внесення змін у ріlлення Броварської 

міської ради від 08.11 .201 О року NQ03 -о 1-06 «Про 

утворення виконавчого комітету Броварської міської ради 

УІ скликання, визначення його чисеЛЬНОСТІ та 

затвердження персонаЛЬНОІ'О с КJIa) (у» в зв'язку з 

надходженням пропозицій. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" 36 
"проти" - не було 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

"утримались" не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про внесення 

змін у рішення Броварськоj' міської ради від 08.11.2010 
року N~03-0 1-06 «Про утворення виконавчого комітету 

Броварської міської ради УІ скликання, визначення його 

чисельноС'л та затвердження ІІерсонального складу». 

Відповідно до подання земеJІЬНОГО відділу та за 

рекомендацією профільноj' комісії та погоджувальної 

ради пропонується зняти з розгляду порядку денного 

питання «Про затвердження переліку земельних ділянок 

для продажу на земельних ТОРI'ах окремими лотами». 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про 

затвердження переліку земельних ділянок для продюку на 

земельних торгах окремими лотами». 

В зв' язку ІЗ зауваженнями юридичного ВІДДІЛу та 

враховуючи рекомендаЦIl профільної KOMlell та 

погоджувальнOl ради IlрОІlOНУЄТЬСЯ зняти з розгляду 

rlOрЯДКУ денного [IИТаІШЯ «Про встановлення пайової 

участі (внеску) замовникІВ будівництва об'єктів 

містобу ду в aJП-ІЯ у розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Бровари». 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про 

встановлення пайової участі (внеску) замовниК1В 

будівництва об'єктів містобудування у розвиток 

і нженерно-транспортної та соці альноj' інфраструктури 

міста Бровари». 

В зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових ІІрав на нерухоме майно та 

їх обтяжень» повноваження щодо реєстрації права 

власності на нерухоме майно з 01.01.2012 року будуть 
передані Управлінню Jостиції, тому профільною комісією 

було рекомендовано зняти з розгляду порядку денного 

питання «Про передачу Комунального підприємства 

Броварської міської ради «Броварське бюро технічної 
• • о. • 

1НвентаризаЦ1І» дО СПШЬJЮІ влаСНОСТІ теРИТОРІаЛЬНИХ 

громад сіл, селищ, міст Київської області». 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Хто за дану пропозицію, нрошу голосувати. 

"за" 36 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про передачу 

Комунального підприємства Броварської міської ради 

«Броварське бюро технічної інвентаризації» до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської 

області». 

Запропонував перейти до РОЗІ 'ЛЯДУ лолаткових питань. 

Згідно з поданням КІ І «Броваритепловодоенергія» та 

враховуючи рекомендації профільної комісії пропонується 

включити до порядку деШЮI'О питання «Про внесення змін 

до Статуту комунального підприємства Броварської 

міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія». 

Хто за дану пропозицію, lIрОШУ голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" не було 

"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного JIитання «Про внесення змін 

до Статуту комунального rrідrrриємства Броварської 

міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія». 

За пропозицією депутатів Броварської міської ради 

пропонується не включати до IІОрЯДКУ денного додаткове 

питання «Про внесення змін до рішення Броварської 

міської ради від 3 лютого 201 І року N2148-06-06 «Про 
затвердження Репшменту Броварської міської ради 

Київської області УІ скликання». 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" 36 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Не включати до llОрЯДКУ денного додаткове питання «Про 

внесення змін до рішення Броварської міської ради від 3 
лютого 20 І І року N2148-06-06 «І Іро затвердження 

Регламеtпу Броварської міської ради Київської області УІ 

скликання». 

Згідно з поданням КП «СJIужба замовника» та враховуючи 

рекомендації профільної комісії lIрОІЮНУЄТЬСЯ включити до 

порядку денного додаткового питання «Про створення 

спеціалізованого комунального ІІідприємства «Броварська 

ритуальна служба». 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 36 

4 



Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про . . . 
створення спеЦ1ашзовано!'о комунального ПІдприємства 

«Броварська ритуальна служба». 

Згідно з поданням земельного відділу міської ради та 

враховуючи рекомендації профільної комісії пропонується 

включити до порядку денного додаткового питання «Про 
• о. о. 

ВІДмову вІД договорІВ оренди земельних ДІЛянок ПІД 

тимчасовими спорудами ДJIЯ здійснення підприємницької 

діяльності та внесення змін до рішень Броварської міської 

радІО>. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
· .. о. 

ВІДмову ВІд договорІВ оренди земельних ДІЛянок ШД 

тимчасовими спорудами дня здійснення підприємницької 

діяльності та внесення змін до рішень Броварської міської 

радІО>. 

Згідно з Ilоданням УІІравління економіки та враховуючи 

рекомендаці·і профільної комісії IlрОПОНУЄТЬСЯ включити до 

порядку денного додаткового lІИтання «Про доповнення до 
. .. . . 

плану ДІЯЛЬНОСТІ з П1дготовки проектІВ регуляторних актІВ 

на 201 1 рік». 
Хто за дану пропозицію, IТрошу голосувати. 

"за" 35 
"проти" не було 

"утримались" не було 

"не голосували" - 1. 
Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

• О. • 
доповнення до плану ДІЯЛЬНОСТІ з шдготовки проектІВ 

регуляторних актів на 201 1 рік». 
Чи є в когось запитання чи пропозиції до порядку денного? 

Різаненко п.о. - депутат міської· ради. 

Виступив з пропозицією зняти з розгляду порядку денного 

наступних питань: «1 1.1 Іро попереднє погодження МІСЦЬ 

розташування тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності», «12.Про припинення права 

користування земельними ДІЛянками, затвердження 
.•. о.. . • 

тех:НlЧНOl документаЦІl 11 землеустрою щодо передаЧІ в 

постійне користування та надання в оренду земельних 
· . . 

ДІЛянок, поновлення ДOI'OBOPIВ ope�-ЩИ земельних ДІЛянок, 

надання дозволів на складання технічної документаЦll по 
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Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

оформленню права користування земельними ділянками, 

наДаІН-ІЯ дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок юридичним і фізичним 

особам та внесення змін до рішень Броварської міської 

радю>, «13. Про передачу земельних ділянок громадянам у 
. . . .. 

власНІСТЬ, надання ДОЗВОЛІв на виготовлення теХНlЧНОl 

документації по оформленню права власності та 

користування, надан.ня дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо ВІдведення земельних ДІЛянок у 

власність та внесення змін до рішень Броварської міської 

радю>, «15. Про надання повноважень щодо укладання 
ДОГОВОрІВ про оплату авансового внеску в рахунок оплати 

ціни земельної ділянки». В зв'язку з невідповідністю змісту 

оприлюднених на офіційному веб-сайті Броварської 
'.. ... .. . 

МІСЬКОl ради проектІВ РІшень ЗМІСТУ проектІВ РІшень, ЯКІ 

були винесені на розгляд профільної комісїі, порушивши 

таким чином Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» та Регламент Броварської міської ради УІ 

скликання (пропозиції та зауваження у письмовій формі 

додаються). 

Баба-Мірзоєва А.В. начальник юридичного відділу. 

Роз' яс нила, що згідно статті 1 5 Закону У країни «Про 

доступ до публічної інформації» дані проекти рішень не 

Пlдлягають обговоренню. Відповідно до словника 

документознавства «проект рі шення - це попередній 

варіант документа, який призначений для розгляду». Отже 

даНІ проекти є попередніми варіантами, тобто не 
. . 

остаточними І тому можуть ЗМІНюватись. 

Крім того, відповідно до Закону У країни «Про звернення 

громадян» заяви, які надіЙllШИ від громадян по земельним 

питанням повинні бути РОЗІ'лянуті протягом місяця. 

Звернувся до Федоренка С.М. - голови постійної комісії з 

питань розвитку та благоустрою територій, земельних 

відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 

проінформувати чи розглядались на засіданні КОМІСll 

проекти рішень в повному обсязі. 

Федоренко С.М. - голови постійної КОМІСll з питань 

розвитку та благоустрою територій, земельних ВІДносин, 

архітектури, будівництва та інвестицій. 

Повідомив, що на засіданні комісії всі проекти рішень 

розглядались в повному обсязі. 

Ставиться на l'олосування пропозиція депутата Різаненка 

п.о. про зняття з розгляду порядку денного питання: 

N2N2 11, 12, 13, 15. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

"за" 

"проти" 

-4 
- 31 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"утримались" - 1 
"не голосували" не було. 

Не підтримати пропозицію депутата Різаненка п.о. про 

зняття з розгляду порядку денного наголошених питань. 

Якщо більше запитань та прогюзицій до порядку денного 

не має пропонується прийняти порядок денний в цілому з 

проголосованими ЗМІНами. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" 33 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

-3 
- не було 

- не було. 

Прийняти порядок денний в цілому зі змінами: 

1. Про надаЮ-ІЯ дозволу на передачу комунального майна з балансу СОЦІально
реабілітаційного центру (дитяче містечко) «Любисток». 

2. Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна 

територіальної громади м.Бровари в новій редакції. 

3. Про внесення змін до міської ПРОІ'рами утримання та розвитку об'єктів 

житлово-комунального господарства на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 03.02.20 11 N~ 127-06-06. 
4. Про внесення доповнення до міської програми підтримки та розвитку молоді 
«Молодь Броварів» на 2011-2015 роки затвердженою рішенням Броварської 

міськоі· ради від 30.12.201 О р. за N~92-05-06. 
5. Про затвердження договору про співробітництво щодо розвитку сімейних 
форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування між 

Службою у справах дітей Київської обласної державної аДМІНІстраЦll, 

Броварською міською радою та Міжнародною благодійною оргаНІзаЦІЄЮ 

«Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко». 

6. Про ліквідацію соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) 

«Любисток» служби у справах дітей Броварської міської ради. 

7. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської 
ради та виконкому, виконавчих органІВ ради. 

8. Про попереднє погодження МІСЦЬ розташування тимчасових споруд для 
. . 

провадження П1дприємницькOl ДІЯЛЬНОСТІ. 

9. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо перелачі в постійне користування та 

. . 
надання в оренду земельних ДJЛЯНОК, поновлення ДОГОВОрІВ оренди земельних 

ділянок, надаНІ-ІЯ дозволів на складання технічної документації по оформленню 

права користування земельними ділянками, надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним і фізичним 

особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

10. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів 

на виготовлення технічної документації по оформленню права власності та 

користування, наДаІ-ШЯ дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність та внесення змін до рішень Броварської 
. .. 

МІСЬКOl ради. 
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11. Про внесення змін до Програми використання та охорони земель в місті 
Бровари на 2006-2015 роки, затвердженої рішенням Броварсько·і міської ради від 
26 жовтня 2006 року N~ 145-10-05. 
12. Про надання повноважень щодо укладання договорів про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

13. Про внесення змін до рішення Броварсько·і місько}· рали від 20.10.2011 року N~ 
381-14-06. 
14. Про внесення змін та доповнень до І Ірограми розробки містобудівної 

документації в м.Бровари, затверджеНО·1· рішенням Броварської міської ради від 14 
січня 2008 року N~596-32-05. 
15. Про затвердження Положення про УlIравліНІІЯ містобудування та 

архітектури Броварської місько}· ради в новій редакції. 

16. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 14.01.2008 року 
N~591-32-04 «Про затвердження «Міської програми по будівництву та 

реконструкції об' єктів соціального призначення на 2008-2011 роки». 
17. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2012 рік. 
18. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
30.12.2010 N~ 110-05-06 «Про затвердження Програми соціально-економічного та 
Окультурного розвитку міста на 2011 рік» ( з fІаСТУІНJИМИ змінами). 
19. Про внесення змін до рішення Броварсько·і міської ради від 30.12.201 О N~ 114-
05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,7,8. 
20. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 
2011 року. 
21. Про заслуховування інформації Броварського міськрайонного прокурора 
Гарника М.В. про стан законності та заходи щодо їі зміцнення в місті Бровари. 

22. Про заслуховування інформації начальника Броварського міськрайонного 

відділу ГУ МВС України в Київський області Семі копа С.М. про стан законності 

та заходи щодо ії зміцнення в місті Бровари. 

23. Про затвердження строків проведення звітів депутатів міської ради перед 
виборцями. 

24. Про внесення змін до Статуту комуналмюго підприємства Броварської міської 
ради Київської області «Броваритепловодоенергія». 

25. Про створення спеціалізованого комунального підприємства «Броварська 

ритуальна служба». 

26. Про відмову від договорів оренди земельних діJІЯНОК під тимчасовими 

спорудами для здійснення підприємницької діЯJIьності та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 

27. Про доповнення до плану діяльності з підготовки ІІроектів регуляторних актів 
на 2011 рік. 
28. Різне. 
Головуючий: 

Виступив: 

Запросив до виступу БроварськOl'О міжрайонного прокурора, 

державного радника юстиції І класу Гарника М.В. 

Гарник М.В. Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І KJIacy. 

Виступив з роз'ясненням ДJ[Я деІІутатів міської ради, що 

включає в себе поняття <ШрОКУрОрСЬКИЙ нагляд», чим 
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Головуючий: 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ПОНЯТТЯ «вилучення 

«витребування документів», а також 

незаконними, а які безпідставними. 

документІВ» 

ЯКІ РІшення 

та 

є 

Наголосив про те, що на розгляд сесії міської ради надійшов 

депутатський запит, запропонував розглянути його перед 

питанням порядку денного «Різне». 

Про надання дозволу на передачу комунального майна з 

балансу соціально-реабілітаційного центру (дитяче 

містечко) «Любисток». 

Данюк ТІ. - начальник УIJравління КОМУНШІЬНОЇ власності. 
Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи заІІитання до даного проекту 

рішення? 

Бобко А.М. голова КОМIСIl 1 питань комунальної 
. . .. 

влаСНОСТІ та приватизаЦll. 

Наголосив про те, що дане питання розглядалось на 

засіданні комісії та було рекомендоване до прийняття в 

ЦІЛому. 

l{адійшла пропозиція прийняти дане рішення в ЦlJIОМУ, 

хто за дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" не було 

"утримались" не було 

"не голосували" не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 403-15-06 (додається). 
Про затвердження Положення про порядок передачі в 

оренду майна територіальної громади м.Бровари в 

новій редакції. 

Данюк ТІ. - начальник управління комунальної власності. 
Доповіла по суті питаЮіЯ та наголосила, що депутатам 

розданий проект Положення з внесеними ЗМІНами та 

правками, запропонованими на засіданні профільної 

KOMICll. 

Пропонується прийняти дане рі шення за основу . Хто за 
дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" не було 

"утримались" не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи 1апитання до даного проекту 
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Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 
Виступив: 

рішення? 

Андрієвський В.А. засту[ІНИК ['ОЛОВИ KOM!Cll з питань 
.., '" 

комунальнО! влаСНОСТІ та ІlриватизаЦll. 

Наголосив про внесення технічної правки дО П.5 .16, а саме 
замість слів « ... приЙняття рішення Управління ... » 
прописати як « ... приЙняття рішення Орендодавець ... ». 
Ставиться на голосування пропозиція депутата 

Андрієвського В.А., щодо внесення технічної правки у 

П.5.16. ХТО за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" 36 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Підтримати пропозицію депутата Андрієвського В.А., 

щодо внесення технічної правки у П.5.16. 

ЧИ є в когось ще зауваження до даного проекту рішення? 
Із 'З,іЛИ надійшла ІІропозиuія ПРИЙНЯТИ дане РІшення в UlЛому З 

правкою. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в ЦІЛому з 

техНlЧНОЮ правкою, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в ЦІЛому з 

правкою N~ 404-15-06 (додається). 
Про внесення змін до міської програми утримання та 

розвитку об'єктів житлово-комунального господарства 

на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 03.02.2011 .NH27-06-06. 
Озимай т.п. виконуюча обов' язки начальника 

упраВJIІННЯ житлово-комунального господарства. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" не було 

"не голосували" не було. 

Чи є інші пропозиці1" до даного IIроекту рішення? 

Андрієвський В.А. - заступник голови KOMICll з питань 
..' ' .. 

комунально! власносТІ та приваТИ1al(ll. 

Наголосив !ІрО те, що дане питання розглядалось на 

засіданні комісії та було рекомендоване до прийняття в 

ЦІЛому. 

Чи Є В когось ще зауваження до даного проекту рішення? 

Різаненко П.О. депутат міської ради. 
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Доповідає: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Повідомив, що ДО нього надійшло звернення від мешканців 

по вул.ОлімпіЙськиЙ щодо встановлення «лежачих 

поліцейських», і на його депутатське звернення до 

управління житлово-комунального господарства була надана 
.. . 
ВJДПОВІДЬ, що коштІВ на встановлення «лежачих 

поліцейських» в 2011 р. не ІІередбачено, а буде заплановано 

на 2012 р. Тоді як у П.І.1 О даного проекту рішення йдеться 
про зменшення фінансування по даному питанню. Попросив 

надати роз' яснення. 

Озимай т.п. -виконуюча обов' язки начальника 
управЛ1ННЯ житлово-комунального господарства. 

Пояснила, що у п. 1 . 1 О йде мова про зменшення 

фінансування по обслуговуванню вже існуючих лежачих 

поліцейських. А встановлення нових «лежачих 

поліцейських» передбачає Ilроходження певної процедури, 

яка по часу займає близько З-х місяців. 

Сімутін Р.Б. - депутат міської ради. 

Повідомив, що з аналогічним питанням до нього звертались 

мешканці про встановлення «лежачих поліцейських» по вул. 

Кирпоноса та навпроти будинку N21 О по бульв. 

Незалежності. 

Озимай т.п. -виконуюча обов' язки начальника 
управЛ1ННЯ житлово-комунального господарства. 

Пояснила, що питаЮ-ІЯ встановлення «лежачих 

поліцейських» по вул. Кирпоноса знаходиться на стадії 

проходження державної експертизи, а щодо встановлення 

«лежачих поліцейських» по бульв. Незалежності,1 О, то 

подібних звернень не надходило, тому питання не 

розглядалось. 

Із сесійно"] 'зали вийшов депутат Антоненко В,О. 

Всього в заJтj присутньо 34 депутати, 

Якщо запитань та пропозицій до проекту рішення не має 

пропонується прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

"за" 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" 2. 
Прийняти рішення Броварсько'і міської ради в цілому 

N2 405-15-06 (додається). 
Про внесення доповнення до міської програми 

підтримки та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 

2011-2015 роки затвердженою рішенням Броварської 

міської ради від 30.12.201 О р. за -N'292-05-06. 
Теплюк Л.М. - начальник вілділу у СlIравах сім'ї та молоді. 
Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
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Голосували: 

Головуючий: 

Виступила: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

ГОJЮВУЮЧИЙ: 
Виступила: 

Головуючий: 

Голосували: 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" 35 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" І. 

Чи є інші пропозиції чи зarІИТШНlЯ до даного проекту 

рішення? 

Багмут Н.А. - секретар комісії з питань освіти, науки, 

культури та реJI1Гll. 

Повідомила, що дане питання розглядалось на засіданні 

профільної комісії та БУJlО рекомендовано до прийняття в 

ЦІЛому. 

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

голосувати. 

"за" 35 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - І. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 406-15-06 (додається). 
Про затвердження договору про співробітництво щодо 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування між Службою у 

справах дітей Київської обласної державної 

аДМІНІстрації, Броварською міською радою та 

Міжнародною благодійною організацією«БлагоДїйний 

фонд «СОС Дитяче Містечко». 

Власенко В. М. - начальник служби у справах дітей. 

Доповіла по проекту рішення. 
До сесійно'{ зали увійшов депутат Антоненко 8.0. 
8сього присутньо 35 депутатів. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПрОІЮЗИЦІЮ, прошу ГOJюсувати. 

"за" 36 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Чи є інші ПРОlюзиції до ДШЮІ'О IІроекту рішення? 

Багмут Н.А. секретар комісії з питань освіти, науки, 

культури та реШГJJ. 

Повідомила, що дане питання розглядалось на засіданні 

профільної комісії та було рекомендовано до прийняття в 

ЦІЛому. 

Хто за те, ПJ,Oб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

"за" 

"проти" 

36 
не було 
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Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

"утримались" не було 

"не ГOJюсували" І-Іе було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 407-15-06 (додається). 
Про ліквідацію соціально-реабілітаційного центру 

(дитяче містечко) «Любисток» служби у справах дітей 

Броварської міської ради. 

Власенко В. М. - начальник служби у справах дітей. 

Доповіла ІЮ проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане РJшення за основу. Хто за 

дану пропозиЦ1Ю, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

Антоненко В.О. - депутат міської ради. 

Попросив доповідача назвати основну причину ліквідації 

соціально-реабілітаційного центру «Любисток». 

Власенко В. М. - начальник служби у справах дітей. 
Пояснила, що головною причиною ліквідації є відсутність 

дітей з таким статусом, а вразі Їх появи, вони будуть 

влаштовані у сім'ї термінового влаштування, або у «СОС 

Дитяче Містечко». 

Додав, що звільнене приміщення буде переобладнано під 

дитячій садок на 180 дітей. 
Якщо запитань більше не мас, IlрОПОНУЄТЬСЯ прийняти дане 

. . 
РJшення в цшому, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 408-15-06 (додається). 
Про затвердження змІН до структури, загальної 

чисельнос"п апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих оргаНІВ ради. 

Кузнєцов К.В керуючий СІІравами виконкому. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦ1ю, прошу ГOJюсувати. 

"за" - 36 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

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

Голосували: 

Вирішили: 

В.СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Хто за те, щоб прийняти дане РНllСННЯ в ЦІЛому, прошу 

голосувати. 

"за" - 36 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 409- І 5-06 (додається). 
Про попереднє погодження МІСЦЬ розташування 

тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності. 

Майборода С.А. виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛУ - заСТУІІНИК начальника. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" 32 
"проти " 3 
"утримались" 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції до даНОІ'О ІІроекту рішення? 

Із '3аJ!И надійшла ПРОП0'3иція прийняти дане рітлення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" 32 
"проти" 4 
"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 410-15-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 
. . 

користування земельних ДІЛянок, поновлення договорІВ 

оренди земельних ділянок, надання дозволів на 

складання технічної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками, надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок юридичним j фізичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

Майборода С .А. виконуюча обов' язки начальника 

земельного ВІДДІЛУ - заступник начальника. 

Доповіла по питанню та НaJ'ОЛОСИJІа про внесення змін ДО 

проекту рішення профільною комісією. 

Пропонується прийняти данс рішення за ОСІЮВУ та перейти 

ДО РОЗГЛЯДУ змІН. Хто за дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу 

голосувати. 
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Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

"за" 32 
"проти " - 4 
"утримались" не було 

"не голосували" - не було. 

Майборода С.Л. виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

На засіданні профільної КОМІСІІ дО проекту РІшення 

рекомендовано внести наступш змш:и: 

- у П.5.1. термін оренди змінити з 5 років на 2 роки. 
Ставиться на голосування пропозиція профільної КОМІСl1 

про внесення наголошеної зміни дО П.5.1. ХТО за дану 

ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 32 
"проти" 1 
"утримались" 3 
"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної комісії та внести зміни 

дО П.5.1. проекту рішення. 

Майборода С .А. виконуюча обов' язки начальника 

земельного ВІДДІЛу заступник начальника. 

На засіданні профільної KOMICll до проекту РІшення 

рекомендовано внести наСТУІІН1 ЗМІНИ: 

- відмовити по 1I.5.6. стосовно фізичної особи 

підприємця Красної І.П., в зв'язку з неналежним станом 

благоустрою прилеглої території та викласти даний пункт у 

наступній редакції: «18. Відмовити у поновленні наступних . . 
договорІВ оренди земельних ДlJIЯНОК: 

18.1. договору оренди земельної ділянки укладеного між 

Броварською міською радою та фі'шчною особою 

підприємцем Красною Іриною ІІетрівною, зареєстрованого у 

Київській регіональН1И філії Державного підприємства 

"Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах" за N~040633800008 

від 19.01.2006 року, на земельну ділянку площею 0,0035 га 
для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування 

- землі комерційного використання, по вул. Гагаріна, 14, до 
приведення прилеглої території у відповідний санітарний 

СТаІШ. 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії про 

відмову по П.5.6. ХТО за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" 32 
"проти" 4 
"утримались" не було 

"не голосували" не було. 

Підтримати пропозицію ІІрофільно'1' KOMICll про ВІДмову по 

П.5.6. проекту рішення. 

Майборода С.А. виконуюча обов'язки начальника 
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Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

земельного ВІДдшу заступник начальника. 

На засіданні профілbtЮЇ KOMICll до проекту РІшення 

рекомендовано внести наступНІ ЗМІНИ: 

- відмовити по п.5.7. стосовно фізичної особи - підприємця 
Губанова С.В., в зв'язку з недоцільністю та викласти даний 

пункт у наступній редакції: «І 8. Відмовити у поновленні 
. . 

наступних договорІВ оренди земельних ДlJIЯНОК: 

18.2. договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Броварською міською радою та фізичною особою

підприємцем Губановим Сергієм В' ячеславовичем, 

зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" за 

К2040533800216 від 05.12.2005 року на земельну ділянку 
площею 0,0026 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул. Короленка, 47-а, в 

зв'язку з недоцільністю». 

Грєдунов Є.В. - депутат міської ради. 

Висловився з приводу підтримки фізичної особи-підприємця 

Г'убанова Сергія В' ячеславовича, як поряднOl 
. . .. 

ВІДПОВІДальнOl людини. 

Попросив прокоментувати причину відмови в укладені 

договору оренди. 

Федоренко С.М. - голова постійної комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій. 

Пояснив, що на засіданні профільної KOMICl1 було 
. , 

рекомендовано ВІДмовити, в зв язку з неналежним станом 

благоустрою прилеглої територі"і. 

Різаненко п.о. - депутат міської ради. 

Звернувся до доповідача з запитанням, чи прописується в 

договорі оренди зобов'язання орендаря дотримуватись 

правил благоустрою прилеглої території? 

Майборода С.Л. виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДдІЛУ - заступник начальника. 

Відповіла ЩО, в договорі оренди ІІРОІІИсано зобов'язання 

орендаря дотримуватись саНІТарних вимог. 

Ставиться на голосування ІІропозиція профільної комісії про 

відмову по п.5.7. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" 29 
"проти " - 4 
"утримались" - 3 
"не голосували" не було. 

Підтримати пропозицію профільно·j КОМІСIl про ВІДмову по 

п.5.7. проекту рішення. 

Чи є інші ПРОПОЗИЦ1J чи запитання до даного проекту 

рішення? 
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Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Різаненко п.о. - депутат міськоі· ради. 

Висловив пропозицію щодо зняття п.3.2, стосовно ТОВ 

«Схід Бізнес Центр», в зв'язку з тим, що даному 

ПІдприємству надано в оренду земельну ДІЛянку ШД . . 
парковку з порушенням законодавства, ОСКІльки ЦІЛьове 

.. ... . . 
використання данOl земельнOl ДІЛянки не ПІдпадає шд 

виключення - об'єкти ДОРО>ЮІЬOl'О сервісу, а отже, надюшя 

в оренду мало відбутись шляхом проведення аукціону. 

Майборода С .А. виконуюча обов' язки начальника 

земельного вlДДШУ - заступник начальника. 

Роз' яснила, ІЦО надання земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Схід Бізнес Центр» ІІРОХОДИЛО з дотриманням норм 

Земельного Кодексу У країни, крім того дана земельна 
. . 

ДlJlянка прилягає до ТОРГІвельного центру, власником якого 

є ТОВ «Схід Бізнес Центр», і передбачається під парковку 

для відвідувачів без надання платних послуг. 

Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка 

П.О., щодо зняття п.3.2. Хто за дану пропозицію, прошу 

гол осувати . 
"за" -4 
"проти " - 3 О 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію деІІутата Різаненка п.о. щодо 

зняття п.3.2. 

Різаненко п.о. - депутат місько·і ради. 

Попросив роз'яснити по п.1 о, стосовно ТОВ кафе «Віктор», 

яким чином земельна ділянка була надана в оренду і чому з 

2009 року дане товариство не склало проект землеустрою. 
Майборода С.А. виконуюча обов'язки начальника 

земельного вlДДШУ заступник начальника. 

Пояснила, що дана земельна ділянка була надана в оренду 

шляхом проведення конкурсу з метою обслуговування 

об'єкту незавершеного будівництва, тобто вона прилягає до 

земельноі· ділянки де розміщено майно підприємства. 

Різаненко п.о. депутат міськоі· ради. 

Висловив пропозицію llЮДО зняття п.1 О даного проекту 

РІшення. 

Ставиться на голосування ІІропозиція депутата Різаненка 

ІТО., щодо зняття п.! о. Хто за цану пропозицію, прошу 

голосувати. 

"за" -2 
"проти " - 3 ! 
"утримались" - 3 
"не голосували" не було. 

Не підтримувати пропозицію деІІутата Різаненка п.о. щодо 

зняття п.! о. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Якщо запитань більше не має, пропонується прийняти 
. . 

дане РІшення в ЦlЛому З Ilроголосованими правками. 

Прошу голосувати. 

"за" - 32 
"проти" 4 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в ЦlЛому ЗІ 

змінами NQ 411-15-06 (додається). 
Про передачу земельних ДІлянок громадянам у 

власність, надання дозволів на виготовлення технічної 

документації по оформленню права власності, 

надання дозволів на розроблення проектІВ 

землеустрою щодо ВІДведення земельних ДІлянок у 

власність та користування, внесення змін до РІшень 

Броварської міської ради. 

Майборода С.А. виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВlДдlЛУ заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 32 
"проти " - 4 
"утримались" - не бу ло 

"не голосували" не було. 

Чи є інші пропозиції до даНОІ'О проекту рішення? 
1"3 ·шли надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" 32 
"проти" - 4 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 412-15-06 (додається). 
Про внесення змін до Програми використання та 

охорони земель в місті Бровари на 2006-2015 роки, 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 26 
жовтня 2006 року ,N'2 145-10-05. 
Майборода С.А. виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДlЛУ застугшик начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Попросив роз'яснити про які саме зміни до Програми 

йдеться у проекті рішення? 

Майборода С .А. вико:нуюча обов' язки начальника 

земельного ВІДДlЛУ заСТУІІНИК начальника. 

Дана програма передбачає внесення доповнення, а саме 

18 



Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий 

Протокольне 

доручення: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

пункт «Розмежування земель державної та комунальної 

влаСНОСТ1» основою якого є проведення інвентаризації 

земель міста за рахунок надходжень коштів від 

відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва 

в період 2011-2015 роках. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції до данОІ'О проекту рішення? 

Антоненко В.О. - депутат міськоі' ради. 

Висловив ПрОПОЗИЦ1l0 щодо винайдення фінансової 

можливості для скорочення виконання даної Програми в 
. . '" . 

чаСТИl-ІІ проведення IlшентаризаЦIl земель МІста. 

Доручити земельному ВІДДІЛу РОЗI'JІЯНУТИ МОЖЛИВІСТЬ 

скорочення термІНІВ проведення розмежування земель 

державної та комунальної власності. 

Якщо запитань до проекту більше не має пропонується 

прийняти дане рішеІП-ІЯ в цілому. IlрОШУ голосувати. 

"за" 36 
"проти" не було 

"утримались" не було 

"не голосували" не було. 

Прийняти рішення Броварської місько'і ради в цілому 

К2 413-15-06 (додається). 
Про надання повноважень щодо укладання договорІВ 

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане РlIuення, хто за дану 

ПРОПОЗИЦll{), прошу J'олосувати. 

"за" - 3 1 
"проти" 5 
"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Різаненко П.О. депутат міської ради. 

Запропонував зняти з розгляду пункт 4 даного проекту 
рішення стосовно ПП «Феско», в зв'язку тим що його 

прийняття суперечить вимогам чинного законодавства, а 

саме Земельного кодексу України (пропозиції та 

зауваження у письмовій формі додаються). 
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головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка 

П.О. lIЮдО зняття п.4 ІІроекту рішення. Хто за дану 

ПрОПОЗИЦIlО, прошу голосувати. 

"за" - З 

"проти " - з 1 
"утримались" 1 
"не голосували" 1 . 

Не підтримати пропозицію депутата Різаненка П.О. щодо 

зняття п.4 проекту рішення. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
І'з 'Зали надійшла пропо'Зиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" - З2 

"проти" - 4 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 414-15-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 

від 20.10.2011 року N!! 381-14-06. 
Майборода С.Л. виконуюча обов'язки начальника 

земельного Вlддшу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦ1ю, прошу голосувати. 

"за" - З6 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
1з :зали надійшла пропо:зиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" -З6 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 415-15-06 (додається). 
у доповідача є для розгляду ще додаткове питання «Про 

ВІДмову 
. . 

вІД договорІВ ОРСНJ(И 'Земельних ділянок під 

тимчасовими спорудами для здійснення підприємницької 

діяльності та внесення змін до рішень Броварської міської 

радІО>, пропонується перейти до його розгляду. Хто за дану 
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Голосували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

ПРОflOЗИЦlЮ, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Перейти до розгляду питання «Про BlДMOBY BlД договорІВ 
. . 

оренди земельних дшянок шд тимчасовими спорудами для 

здійснення підприємницької діяльності та внесення змін до 

рішень Броварської місько'і радю>. 

Про відмову від договорів оренди земельних ділянок під 

тимчасовими спорудами для здійснення 

підприємницької діяльності та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 

Майборода С.А. виконуюча обов'язки начальника 

земельного В1ддшу заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення .. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" 

"утримались" 

- не було 

-І 

"не голосували" не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
Із 'Зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти д,ане рі шення в цілому, прошу 

голосувати. 

"за" 35 
"проти" - не було 

"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 416-15-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до Програми розробки 

містобудівної документації в м.Бровари, затвердженої 

рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 
року К2596-32-05. 

Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування та 

архітектури, головний архітектор міста. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

рішення? 
1з зали надійшла пропозиція ІІРИЙНЯТИ дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" - 36 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 417-15-06 (додається). 
Про затвердження Положення про Управління 

містобудування та архітектури БроваРСЬКОJ міськоІ 

ради в новій редакції. 

Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування та 

архітектури, головний архітектор міста. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти лане рішеш-!я за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
Із зали надійшла пропозиція ПРИЙНЯТИ дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" 36 
"проти" - не було 

"утримались" не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 418-] 5-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення БроваРСЬКОJ міської ради 

від 14.01.2008 року Х2591-32-04 «Про затвердження 

«Міської програми по будівництву та реконструкції 

об'єктів соціального призначення на 2008-2011 роки». 
Мельник О.П. - виконуюча обов'язки начальника відділу 

капітального будівництва. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане РlIпення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи заrrитання до даного проекту 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

рішення? 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

"за" 36 
"проти" ~ не було 

"утримались" ~ не було 

"не голосували" ~ не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 419-15-06 (додається). 
Про затвердження Плану діяльності з шдготовки 

проектів регуляторних актів на 2012 рік. 
Загуменний М.В. начальник управління економіки. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу, хто за дану 

пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" ~ 36 
"проти" ~ не було 

"утримались" не було 

"не голосували" не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
Із 'зали надійшла пропозиuія прийняти дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" - 36 
"проти" не було 

"утримались" ~ не було 

"не голосували" ~ не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 420-15-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

міської ради від 30.12.2010 N2 110-05-06 «Про 

затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2011 рік» ( з наступними 
змінами). 

Загуменний М.В. - начальник УIlравління економіки. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" не було 

"не голосували" J-Ie було. 

Чи є інші пропозиції чи заrІИтання до даного проекту 

рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Хто за те, щоб прийняти дане рнпення в Ц1Лому, прошу 

голосувати. 

"за" -36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 376-14-06 (додається). 
у доповідача є для розгляду ще долаткове питання «Про 

доповнення до плану ліЯJ[ьності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2011 рік», пропонується перейти до 

його розгляду. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Перейти до розгляду питання «Про доповнення до плану 

діяльності з підготовки проектів реJ'УЛЯТОРНИХ актів на 2011 
РІК». 

Про доповнення до плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2011 рік. 
Загуменний М.В. начальник управління економіки. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу ГOJlOсувати. 

"за" 36 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи заIlитання до даного проекту 

рішення? 
1'3 '3,lЛи надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" 36 
"проти" - не було 

"утримались" не було 

"не голосували" не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 422-15-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 

від 30.12.2010 N2114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 
рік» та додатків 1,2,3,7,8. 
Паламарчук Н.О. начальник фінансового управління. 

Доповіла по проекту ріrпення. 

Пропонується прийняти дане рішення за ОСІЮВУ. Хто за 

дану пропозицtrо, прошу голосувати. 
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Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"за" 36 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 

Чабур В.І. - член комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін. 
Повідомив, що дане питання розглядалось профільною 
комісією та було рекомендовано прийняти в цілому. 
Різаненко П.О. депутат місько'і ради. 
Довів до відома депутатів, що в П.2. J.3 передбачається 
збільшити видатки періодичним виданням, а саме газеті 
«Броварська панорама», тоді як на його неодноразові ... . звернення до редаКЦll газети про РОЗМІщення платних 
оголошень йому було відмовлено з різних причин, а тепер 
виявляється дана організація має фінансові труднощі. 
Якщо запитань та зауважень до проекту рішення не має, 
пропонується прийняти дане рішення в цілому. Хто за дану 
ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 
"утримались" не було 
"не голосували" не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 423-] 5-06 (додається). 
Про затвердження звіту про виконання бюджету міста 
Бровари за 9 місяців 201] року. 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по пунктам проекту рішення. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 
"утримались" не було 
"не голосували" не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із '3aJІИ надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

"за" - 36 
"проти" не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 424-15-06 (додається). 
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23. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

24. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Про заслуховування інформації Броварського 
міськрайонного прокурора Гарника М.В. про стан 
законності та заходи щодо їі зміцнення в місті Бровари. 
Гарник М.В. Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І Юlасу. 
Виступив з інформацією. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 

Іваненко О.В. - депутат міської ради. 
Висловив занепокоєння динамікою та зростом показниКІВ 
злочинності у порівнянні з показниками області. 
Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу. 
Повідомив, що в діяльності Броварського міськрайонного 
відділу ГУ МВС зафіксовані факти укриття справжньої . . . КІЛЬКОСТІ звернення щодо СКОЄІшя злочин1В. 

Різаненко П.О. депутат міської ради. 
Звернувся із запитанням, чи мають місце факти звернень 
громадян до прокуратури про порушення з боку працівників 
оргаН1В МІсцевого самоврядування. 

Гарник М.В. Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу. 
Відповів, що серед зверненнь такого характеру за весь 
період було лише одне, яке стосувалось законності 
будівництва по вул. Кірова багатоповерхового будинку. 
Якщо запитань більше не має пропонується прийняти дане . . 
рlIuення в ЦІЛому, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської місько]' ради в цілому 
N2 425-] 5-06 (додається). 
Про заслуховування інформації начальника 
Броварського міськрайонного відділу ГУ МВС 
У країни в Київський області Семікопа С.М. про стан 
законності та заходи щодо її зміцнення в місті 
Бровари. 
Семікоп С.М. - начальник Броварського міськрайонного 
відділу ГУ МВС України в Київській області. 
Виступив з інформацією. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Виступив: 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицно, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 

Чабур В.1. - депутат міської ради. 
Згідно з інформації Броварського міжрайонного прокурора є 
факти порушень з боку співробітників МlЛЩll щодо 
реєстраЦll звернень про СКОЄІШЯ злочинів та обігу 
наркотиків. Чи були вжиті відповідні міри по відношенню до 
таких працівників? 
Семікоп С.М. - начальник Броварського міськрайонного 
відділу ГУ МВС України в Ки"r"вській області. 
Роз'яснив, що в зв'язку з тим, що постійно надходить велика 
КІЛЬКІсть звернень, фізично не має МОЖЛИВОСТІ ІХ 
опрацьовувати в повній МІрІ, із-за стислих строків на 
винесення РІшень, тому таКІ справи направляються на 
доопрацювання. 

Грєдунов Є.В. - депутат міської ради. 
Звернувся із запитанням чи відомі факти посягання на 
житгя та здоров'я посадових осіб? 
Семікоп С.М. - начальник Броварського міськрайонного 
відділу ГУ МВС України в Київській області. 
Відповів, що такі факти мають місце, зокрема 2 випадки по 
місту та 2 - по району, всі ці випадки підпадають під . . 
кримшальНl правопорушення. 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради. 
Звернувся із запитанням ІЮ тексту проекту рішення, а саме 
в частиНІ зменшення кількості фактів куріння в 
недозволених місцях та розпиття алкогольних напоїв. 
Попросив роз'яснити яким чином проходить фіксування 
фактів куріння в недозволених місцях. 
Семі коп С.М. начальник Броварського міськрайонного 
відділу ГУ МВС У країни в Київській області. 
Відповів, що фіксування фактів куріння в недозволених 
місцях відбувається шляхом складання протоколів. 
Наголосив про необхідність rlOсилення патрулювання 
працівниками міліції в нічний час, а також біля закладів 
охорони здоров'я та закладів освіти. 
Чабур В.І. - депутат міської ради. 
Звернувся з проханням до начальника Броварського 
міськрайонного відділу І 'У МВС Семікопа С.М. особисто 
провести роботу з дільниt.ІНИМИ інспекторами, які 
неналежно виконують свої обов' язки щодо попередження 
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Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий 

Протокольне 
доручення: 

Виступив: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

. .. 
розповсюдження наркотикІВ в МІСТІ. 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради. 
Запитав щодо укомплеКТОВ3fЮСТI особового складу 
Броварського міськрайонного ВІДДІЛу ГУ МВС на 
сьогоднішній день. 
Семікоп С.М. - начальник Броварського міськрайонного 
відділу ГУ МВС України в Київській області. 
Повідомив, що на сьогоднішній день особовий склад 
Броварського міськрайонного відділу ГУ МВС 
недоукомплектований на 10%. 
Вніс наступні пропозиції та доповнення щодо роботи 
Броварського міськрайонного відділу ГУ МВС: 
1. Посилити патрулювання працівниками міліції в нічний 

час, а також біля закладів охорони здоров'я та закладів 
ОСВІТи. 

2. Залучати до проведення 
оргаНІзаЦІІ, яким надано 

здійснювати контроль за 
обов'язків. 

lІа'грулювання громадсьКІ 

дозвіл на носіння зброї, 
виконанням ними цих 

3. Проаналізувати кількість та причини скоєння ДТП зі .. .. смертельними випадками, нюзди на ПІШОХОДІВ та 

надати пропозиції, що необхідно зробити органам 
місцевого самоврядування для запобігання подібним 
ДТП. 

4. В зв'язку із збільшенням кількості зrвалтувань, 
проаналізувати причини та розробити пропозиції щодо 
ІХ попереджень. 

Велем О.М. - депутат міської ради. 
Виступив з пропозицією щодо посилення контролю за 
пунктами прийому металобрухту, в зв' язку з викраденням 
каналізаційних люків по вулицям міста. 
Виступив на підтримку ПРОJlозиції леІІутата Велема О.М., 
оскільки недавно було здійснсно розкрадання металевих . . .0 . '.. • реІШТОК ЛlВНЬОВОJ канашзаЦIl одночасно в деКІЛЬКОХ 

місцях по вулицям Київська, Малокиївська, Щолківська та 
Незалежності. 
Семікоп С.М. - начальник Броварського міськрайонного 
відділу ГУ МВС України в Київській області. 
Доповів, що по даному факту ведеться СЛІдство, 
перевіряються пункти прийому металобрухту в місті та 
районі, крім того одного з розкрадачів було затримано і 
підтверджено ним І О фактів крадіжок металевих люків. Але 
справа не закрита, оскільки факти крадіжок були 
зафіксовані і після затримання даНОІ'О громадянина. 
Якщо запитань більше не мас пропонується прийняти дане . . 
РІшення в ЦІлому, прошу ГОJlосувати. 

"за" - 36 
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Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" не було. 

Гарник М.В. Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І класу. 

Наголосив про внесення зміни у назву проекту рішення, а 
. . 

саме замІНИТИ слова «ІІрО стан заКОШЮСТІ та заходи щодо 

їі зміцнення» на «про CTa�-І ЗЛОЧИННОСТІ та правопорядку, 

та заходи щодо 11 попередження ». 
Ставиться на голосування ПРОПОЗИЦ1я Броварського 

міжрайонного прокурора про внесення зміни у назву 

рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" не було 

"не голосували" - не було. 

Внести зміни у назву рішення та викласти 11 у наступн1И 

редакції «Про заслуховування інформацїі начальника 

Броварського міськрайонного відділу ГУ МВС Украj·ни в 

Киj·вськиЙ області Семі копа С.М. про стан злочинносТІ 

та правопорядку, та заходи щодо 1I ІІопередження в МІСТІ 

Броварю>. 

Ставиться на голосування ПРОІІозиція прийняття проекту 

рішення в цілому з проголосованою зміною. Хто за дану 

ПРОПОЗИЦ1ю, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в ЦІЛому зІ 

зміною N~ 426- J 5-06 (додається). 
Семікоп С.М. начальник Броварського міськрайонного 

відділу ГУМВС України в Київській області. 

Повідомив, що на засіданні ІІрофільної комісії у деяких 
. . 

депутатІВ виникли запитання, на яКІ ПІдготовлеНІ 

роз'яснення (зачитав інформацію). 

Наголосив про те, що засідання сесії триває вже 2 години, 
які будуть пропозиції продовжити засідання без перерви 

чи оголосити перерву? 
Із :шли надійшла пропозиція продовжити '3асідання без перерви. 

Про затвердження строків проведення звітів депутатів 

міської ради перед виборцями. 

Семенюк О.В. - секретар ради. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПрОПОЗИЦIlО, прошу голосувати. 

"за" - 36 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

26. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 427-15-06 (додається). 
Про внесення змін до Статуту комунального 
підприємства Броварської міської ради Київської 
області «Броваритепловодоенергія». 
Сафронов С.В. директор комунального підприємства 
Броварської міської ради «БроваритепловодоенергіЯ». 
Доповів по проекту рішення. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозиЦ1Ю, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" не було 
"утримались" не було 
"не голосували" не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

"за" 36 
"проти" не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 383-14-06 (додається). 
Про створення спеціалізованого комунального 
підприємства«Броварська ритуальна служба». 
Смалько А.П. генеральний директор комунального 
підприємства «Служба замовника». 
Доповіла по проекту рішення. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозиЦ1Ю, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" 

"утримались" 

- не було 

- не було 
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Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

28. Різне. 
Виступив: 

Виступив: 

"не голосували" - гІе було. 

Чи є пропозиції чи запитання до даного проекту рішення? 

Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 

Запитав, як відобразиться створення такого комунального . ., 
ПІдприємства на КlЛЬКОСТJ штатних одиниць та чи 

зміниться вартість поховання? 

Смалько А.гІ. генеральний директор комунального 

підприємства «Служба замовника». 

Пояснила, що штат працівників залишиться той самий 

вартість поховання також залишиться без змін. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
. ') 

РІшення. 

Із зали надійшла пропо:шція прийняти дане рішення в цілому. 

Х то за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

"за" - 36 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NSJ 429-15-06 (додається). 
Зачитав депутатський запит дО J'ОЛОВГЮГО лікаря Броварської 

районної санітарно-епідеміологічної станції та до 

Броварського міжрайонного прокурора, щодо здійснення 

переВІРКИ та заборони суб' єктам господарювання 

виготовлення та реалізацію небезпечної для здоров'я 

продукції в малих архітектурних формах (а саме кіоски, 

павільйони, кіоски в складі павільйону-очікування) на 

території міста Бровари. 

Які пропозиції чи запитання до даІ-ЮГО депутатського 

запиту? 
Із зали надійшла пропозиція підтримати даний '.Запит. 

Ставиться на голосування пропозиція щодо ПІдтримки 

наголошеного депутатського заIIИТУ. Хто за дану 

ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

не було 

-1 
- не було. 

Іваненко О.В. - депутат міської ради. 

Виступив з усним депутатським запитом, щодо 

несанкціонованої посадки пасажирів біля будівлі 

міськвиконкому кожного ранку в напрямку Бровари-Київ. 

Гарник М.В. Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції r класу. 
Проінформував депутатів, щО ВІН особисто, протягом 
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Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий 
Протокольне 
доручення: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

останніх двох місяців, проводить рейди в ранішній час, 
фіксуючи факти несанкціонованої посадки пасажирІВ та 
перенаправляє маршрути до МIЛЩJl. Запропонував 
депутатам проводити спіJJЬНО таку роботу щоранку. 
Жеребцова Л.В. - депутат міської ради. 
Наголосила, що такі маршрути повинні бути, але їх 
необхідно узаконити надавши дозвІЛ на перевезення 
пасажирів, адже саме вранці спостерігається найбільша 
кількість пасажирів, що прямують до м.Києва і таки 
маршрути без зупинок в «час пію> вкрай необхідні. 
Роз'яснив, що в 2009-201 О р.р. даНІ маршрути були 
заборонені, але після цього надійшло багато звернень 
громадян, які просили звернутись до Облдержадміністрації 
за дозволом на створення eKClIpec-маршрутів до м.Києва. 
Але по сьогоднішній день це питання залишається не 
ВИРІшеним. 

Чабур В.І. - депутат міської ради. 
Виступив з пропозицією надати протокольне доручення 
щодо підготовки листа до голови Держземагенства У країни 
про невідповідність займаній посаді державного реєстратора 
відділу Держземагенства України у м.Бровари - Гонтаренко 
О.М., яка безпідставно відмовляється реєструвати договори .. . оренди чим наносить шкоди, як орендарям так І МІСТУ, Із-за 
ненадходження КОШТІВ дО міського бюджету від сплати 
оренди. 

Доручити заступнику міського голови Андрєєву В.О. 
підготувати лист до голови Держземагенства У країни про 
невиконання CBOJX функціональних обов'язків та 
невідповідність займаній ІІосаді державного реєстратора 
відділу Держкомзему України у м.Бровари Гонтаренко 
О.М. 

Різаненко п.о. депутат міської ради. 
Запитав, чи вказує державний реєстратор причину не 
реєстрації договорів оренди при їх поверненні. 
Андрєєв в.о. - заступник міського І'ОЛОВИ. 
Відповів, що при повернеШll документІВ державний 
реєстратор вказує на причини, але вони як правило . . зводяться до зауважень по ЗМІСТУ локументІВ, а саме 
ДОГОВОрІВ оренди, на що вона не має право, ОСКІЛьки . . 
договори оренди засвІДЧУЮТЬСЯ нотаРІУСОМ. 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 
Зауважив, що підставою для звернення до голови 
Держземагенства У країни, ІЦОДО невиконання своїх 
функціональних обов' язків та невідповідність займаНlИ 
посаді державного реєстратора, має бути зафіксований факт 
порушення, тому в даному випадку ми можемо лише 
звертатись з проханням здійснити перевірку діяльності 
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Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

"Головуючий: 

Секретар ради 

Міський голова 

посадової особи. 

Запевнив, ІДО такі факти (' і вони булуть викладені у листі до 

голови Лержземагенства України. 

ГаРІ-ШК М.В. Броварський міжрайонний прокурор, 

держ~вний радІ-ШК юстиції І класу. 

Звернувся з наступною інформацією про те, що 

Броварською міжрайонною прокуратурою була ЗДlИснена 

перевірка КП «Служба замовника» та виявлені факти 

незаконно!'о та необсрунтованого завИ!дення цін на послуги, 

що завдало збитки мешканцям міста на суму 1256000 грн. 
Кримінальна справа ІІО даному факту закрита і тепер має 

розглядатись у суді, IJосадовlИ особі пред'явлено 

обвинувачення в халатності, але в зв'язку з тим що вона 

підпадає під амністію, СІІрава буде закрита. Відповідно до 

процедури в суді має бути ІJOтеРІІіJШ особа, якою фактично є 

громада міста в 40000 мешканців, тому було запропоновано 
делегувати повноваження представника громади МІста 

одному з депутатів. Отже, ІJрохаШIЯ визначити делеговану 

кандидатуру. 

ЯКЩО не має заІІеречень ІJРОГЮНУСТЬСЯ кандидатура Бобка 

А.М. 
Більшість депутатів висловила підтримку ;таної кандидатури. 

Різаненко ГІ.О. - депутат місько'і ради. 

Висловив думку, ЩО не має rютреби у визначені серед 

депутатів делегованої особи, оскільки на виборах депутатам 

вже БУJIИ делеговані повноваження від громадян міста. 

Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І класу. 

Повідомив, що ЗІ'ідно кримінаj[ЬНО-JIроцесуального 

кодексу необхідно визначити лелеГОВaJЮІ'О депутата, 

оскільки на виборах він обирався ІІе всісю громадою, а 

лише 'іі частиною. 

Ставиться на голосування ГJРОllOзинія щодо 

до суду представника JLепутатського корпусу 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є ще якісь оголошення? 

делегування 

Бобка А.М. 

заСІДання 
. .. 

МІСЬКОІ ради 

О.В.Семенюк 

І.В. СаllОЖКО 
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