
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ К!!17 

Сімнадцятої чергової сесії Броварської міської ради 

шостого скликання 

29 грудня 2011 року 

Всього депутатів міської ради 

Присутні на сесії: 

Депутати міської ради УІ скликання: 

Міський голова 

Виконуючий обов'язки заступника 

Броварського міжрайонного прокурора 

ПЇляй Іван Володимирович 

Члени виконавчого комітету 

Запрошені: 

м. Бровари 

- 42 

- 33 

20 (список додається) 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 8 

1. Бобко А.М. - хворий 

2. Велем О.М. - зашзнився 

3. ГаЙворонськиЙЄ.А. - зашзнився 

4. Загуменний М.М. - зашзнився 

5. КузикП.М. 
. .. - причина ВІДсутносТІ не ВІДома 

б. ПлаксяЮ.С. - зашзнився 

7. Резнік В.В. - зашзнився 

8. Чаюн В.Г. - заПІЗНИВСЯ 

9. Чередник Ю.П. - зашзнився 

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 

Головуючий: На сесії зареєстровано 33 депутата - у нас є кворум. 

Поступила пропозиція відкрити сімнадцяту чергову 

сесію Броварської міської ради шостого скликання. Хто 

за дану ПРОПОЗИЦІю прошу голосувати. 

Голосували: " за " - 34 
"проти" - не було 

І' 

" 



" утримались " - не було 

"не голосували" - не було. 

Вирішили: Відкрити сімнадцяту чергову сесію Броварської міської 
ради VI скликання. 

Звучить Гімн У країни 
До сесійної зали зайшли депутати: Гайворонський Є.А., Чаюн в.г., Резнік В.В., 

Велем О.М., Чередник юл., Плакся ю.с., Загуменний М.М. 

Всього в сесійній залі присутньо 40 депутатів. 

Головуючий: Ознайомив депутатів з переліком запрошених та запитав чи 

є в когось зауваження до присутніх у сесійній залі? 

Виступив: Різаненко п.о. - депутат міської ради. 

Повідомив, що двох його помічників не пустили до сесійної 

зали. 

Головуючий: Попросив представника ради впустити помічників депутата 

до сесійної зали. 

Чи є ще в когось зауваження чи запитання? 

Виступив: Федоренко С.М. - депутат міської ради. 

Виступив із спростуванням неправдивої інформації, яку 

розповсюджують серед мешканців міста депутати Різаненко 

п.о. та Сімутін Р.В., стосовно наданої в оренду ПП 

«Феско» земельної ділянки біля парку «Перемога». 

Роз' яснив, що цільове призначення даної ділянки 

обслуговування будівлі медичного центру. На цій ділянці не 

було зрубано жодного дерева і не планується ніякої 

вирубки. Відповідно до ескізного проекту, який був 

затверджений на містобудівній раді, дана земельна ділянка 

не буде огороджена, на ній будуть розміщені дитячий 

майданчик, встановлені лавочки та облаштовані клумби. 

Дана зона відпочинку буде відкритою для відпочинку всім 

бажаючим. 

Затвердження Порядку денного 

Головуючий: Запропонував прийняти Порядок денний за основу: 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Вирішили: Прийняти порядок денний за основу. 

Головуючий: До порядку денного пропонується внести наступні зміни: 

відповідно до службової записки директора КП 

«Бровариінвестбуд» пропонується зняти з розгляду 

порядку денного питання «Про внесення змін до 

Броварської міської ради за N2 247-18-05 від 15 березня 
2007 року «Про затвердження Положення про порядок 
реєстрації об' єктів інвестування». 

є ІН1111 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Пропозицій~ заувюкень не має, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про внесення 

змін до Броварської міської ради за N2 247-18-05 від 15 
березня 2007 року «Про затвердження Положення про 
порядок реєстрації об' єктів інвестування». 

Відповідно до службової записки начальника 

спеціального відділу контролю за станом благоустрою та 

зовнішнім дизайном міста пропонується зняти з розгляду 

порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради N21498-82-05 від 22.04.2010 
року «Про затвердження Правил благоустрою міста 

Бровари та втрату чинності деяких регуляторних актів». 

с ІНШІ 

uій, зауважень не має, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про внесення 

змін до рішення Броварської міської ради N21498-82-05 
від 22.04.2010 року «Про затвердження Правил 

благоустрою міста Бровари та втрату чинності деяких 

регуляторних актш». 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про внесення 

змін до рішення Броварської міської ради N21498-82-05 
від 22.04.2010 року «Про підготовку та проведення 

. .. 
земельного аукцІОНУ з продажу права оренди земеЛЬНОl 

ділянки площею 0,0451 га, розташованої по вул. 

Богунській». 

Відповідно до службової записки виконуючої обов'язки 

начальника земельного ВІДДІЛу-заступника начальника 

пропонується зняти з розгляду порядку денного питання 

«Про надання дозволу на розстрочення виплати суми за 

земельну ДІЛЯНКУ». 

Чи є інші пропозиції? 

Пропозипій, зауважень не 1\:1а(, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" 

"утримались" 

- не було 

- не було 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про внесення 

змін до рішення Броварської міської ради N21498-82-05 
від 22.04.2010 року «Про надання дозволу на 

розстрочення виплати суми за земельну Дшянку». 

Відповідно до зауваження начальника юридичного 

відділу, погоджувальної ради - пропонується зняти з 

розгляду порядку денного питання «Про встановлення 

пайової участі (внеску) замовників будівництва об'єктів 

містобудування у розвиток інженерно - транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Броварю>. 
. . пропозицГі, зауваження? 

~ зауважень немає, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про 

встановлення пайової участі (внеску) замовників 

будівництва об' єктів містобудування у розвиток 

інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Бровари». 

Відповідно до службової записки виконуючої обов'язки 

начальника відділу капітального будівництва 

заступника начальника пропонується зняти з розгляду 

порядку денного питання «Про внесення змін до 

«Міської програми по будівництву павільйонів 

бюветного водопостачання з артезіанських свердловин на 

2008-2011 роки», затвердженої рішенням Броварської 

міської ради від 27.03. 2008 року N2681-35-05». 
Є інші пропозиції, зауваження? 

ГІропозицій , зауважень не має, прошу голосувати. 
"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про внесення 

змін до «Міської програми по будівництву павільйонів 

бюветного водопостачання з артезіанських свердловин на 

2008-2011 роки», затвердженої рішенням Броварської 

міської ради від 27.03.2008 року N2681-35-05». 
Відповідно до службової записки виконуючої обов' язки 

начальника відділу капітального будівництва 

заступника начальника пропонується зняти з розгляду 

порядку денного питання «Про внесення змін до 

«Міської програми по вивченню процесів підтоплення на 

території міста Бровари на 2008-2011 роки», 

4 



Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

затвердженої рішенням Броварської міської ради в1Д 

14.01.2008 року N2594-32-05». 
Є інші пропозиціl', зауваження? 

Гlропозицїй , зауважень не має, прошу голосувати. 
"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про внесення 

змін до «Міської програми по вивченню процесів 

підтоплення на території міста Бровари на 2008-2011 
роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 14.01.2008 року N2594-32-05». 
Відповідно до службової записки начальника управління 

еКОНОМІКИ пропонується зняти з розгляду порядку 

денного питання «Про внесення змін та доповнень до 

рішення Броварської міської ради від 30.12.2020 N2 110-
05-06 «Про затвердження Програми соціально

економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік». 
Є інші пропозиці1", зауваження? 

he\-)с1Є, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про внесення 

змін та доповнень до рішення Броварської міської ради 

від 30.12.2020 N2 110-05-06 «Про затвердження Програми .. . 
СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку МІста на 

2011 рію>. 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальної ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про внесення змін у рішення 

Броварської міської ради від 08.11.201 О року N2 03 -о 1-06 
«Про утворення виконавчого комітету Броварської міської 

ради УІ скликання, визначення його чисельності та 

затвердження персонального складу». 

Є інші пропозиді1, заувюкення'? 

Іропозицїй ~ зауважень не л'шє, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін у рішення Броварської міської ради від 

08.11.2010 року N203 -о 1-06 «Про утворення виконавчого 
комітету Броварської міської ради УІ скликання, 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

визначення його чисеЛЬНОСТІ та затвердження 

персонального складу». 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальної ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про затвердження Програми 

розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари на 2012-2016 
роки». 

Є інші пропозиції, зауваження? 

Пропозицій, зауважень не має, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - 1 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження Програми розвитку чоловічого гандболу в 

м.Бровари на 2012-2016 роки». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальної ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про затвердження Програми 

діяльності та фінансової підтримки КП редакції газети 

«Нове життя» у 2012 році». 
іНПlі ПІJогюзиції. зауваження? , ,., 

Пропозицій, зауважень не має, прошу голосувати. 

"за" - 40 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження Програми діяльності та фінансової 

підтримки КП редакції газети «Нове життя» у 2012 році». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальної ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про приватизацію житлових 

приміщень гуртожитку по вул. Київській, 298-А». 

Є ію:піпропозипії, зауваження? 

Пропозицій, заува)кень немає, прошу голосувати. 

"за" - 40 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове, питання «Про 
. . 

приватизаЦІЮ житлових ПРИМІщень гуртожитку по вул. 

Київській, 298-А». 

Пропонується для розгляду проект рішення «Про 

визначення статусу гуртожитку по вул. Шевченка 12-а». 

Дане питання вивчала спеціально створена робоча група, 

профільна КОМІСІЯ розглянувши дане рішення 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

рекомендувала його не підтримувати. Але, в зв' язку з тим, 

що надійшли заява від комітету громадського 

самоврядування Київської області, ШІЦІаторів даного 

питання, та лист головного лікаря Центральної районної 

лікарні, є пропозиція включити даний проект рішення до 

порядку денного, обговорити його та заслухати обидві 

сторони. 

Отже, якщо заперечень не має, ставиться на голосування 

ПРОПОЗИЦІя про включення до порядку денного питання 

«Про визначення статусу гуртожитку по вул. Шевченка 12-
а». Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 38 
"проти" - 1 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 1. 
Включити до порядку денного питання «Про визначення 

статусу гуртожитку по вул. Шевченка 12-ю>. 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальної ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про внесення змін в додаток до 

рішення Броварської міської ради від 24.11.2011 Н2 408-15-
06 «Про ліквідацію соціально-реабілітаційного центру 

(дитяче містечко) «Любисток» служби у справах дітей 

Броварської міської радю>. 

Є інші пропозипії, зауваження? 
1!:>'С1",х,'РП[ не має, прошу голосувати. 

"за" -40 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін в додаток до рішення Броварської міської 

ради від 24.11.2011 Н2408-15-06 «Про ліквідацію 

соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) 

«Любисток» служби у справах дітей Броварської міської 

радю>. 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальнOl ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про продаж земельних діляною>. 

"за" 

й , заувюкень не має, прошу голосувати. 
-40 

"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

продаж земельних ДІЛянок». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальної ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про затвердження переліку 

земельних ДІЛянок для продажу права оренди на 

земельних торгах окремими лотами». 

Є інші пропозиції, заува:ж:ен:ня'? 

Пропозицій, зауважень не l\Шf-', прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про . . 
затвердження перешку земельних ДІЛянок для продажу 

права оренди на земельних торгах окремими лотами». 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальної ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про продаж права оренди земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0176 га, розташованої по 
бульв. Незалежності в районі спортивного комплексу 

«Металург». 

інші ПІJопозиції. заvвюкення? 
, " 

"за" 

~ зауважень немає, прошу голосувати. 

-39 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,0176 га, розташованої по бульв. Незалежності в 
районі спортивного комплексу «Металург». 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальної ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про права оренди земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0150 га, розташованої по вул. 

Возз'єднання в районі будинків N25 та N27». 
Є інші пропозиціУ~ зауваження? 

"''''''ЕУШ'';'' , заувюкеньне !\'ІаЄ, прошу голосувати. 
"за" -39 
"проти" - не було 

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

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

права оренди земельнО1 ДІЛянки ОРІЄНТОВНОЮ площею 

0,0150 га, розташованої по вул. Возз'єднання в районі 

будинків N25 та N27». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальної ради про включення до порядку денного 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

додаткового питання «Про права оренди земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0200 га, розташованої на перетині 
вул. Шевченка та вул. Щорса». 

Є інші ПІJОПОЗИЦії. за\івюкеlШЯ? , ., 

Пропозицій, 'Зауважень не має, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0200 га, розташованої на перетині вул. Шевченка та вул. 
Щорса». 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальнО1 ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 30.12.2010 N2114-05-06 «Про 
бюджет міста Бровари на 2011 рік» та додатків 1,2,3». 
Є інші 

озиці й , зауважень не l\ШЄ, прошу голосувати. 
"за" - 39 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін до рішення Броварської міської ради від 

30.12.2010 N2114-05-06 «Про бюджет міста Бровари на 
2011 рік» та додатків 1,2,3». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 

погоджувальної ради про включення до порядку денного 

додаткового питання «Про бюджет міста на 2012 рік». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - 4 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

бюджет міста на 2012 рік». 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією щодо зняття з розгляду порядку 

денного питання «Про бюджет міста на 2012 рік», оскільки 
даний проект рішення не був оприлюднений за 20 робочих 
днів, а розданий депутатам в день сесії. Враховуючи те, що 

бюджет міста є головним фінансовим документом і 

потребує детального вивчення, запропонував перенести 

його прийняття на позачергову сесію через 14 днів, . . 
ВІДПОВІДно до чинного законодавства. 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Роз'яснив, що відповідно дО П.9 Бюджетного кодексу 

України, бюджет міста може бути прийнятий протягом 14 
днів з дня підписання бюджету країни Президентом. 

Підписання бюджету країни відбулось 27.12.2011 р., а 

28.12.2011 р. Київською обласною радою був прийнятий 

обласний бюджет, тому сесія Броварської міської ради має 

всі законні підстави розглядати та приймати бюджет міста. 

Тим більше, профільною КОМІСІЄЮ вивчався проект 

бюджету міста та був рекомендований до прийняття в 

ЦІЛому. 

Також наголосив, що в разі не прийняття бюджету міста на 

сьогоднішньому засіданні сесії міської ради, в січні 2012 
року місто не в змозі буде проводити виплати по 

заробітній платі та оплату за енергоносії. 

Отже, ставиться на голосування пропозиція депутата 

Різаненка П.О., щодо зняття з розгляду порядку денного 

питання «Про бюджет міста на 2012 рік». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 4 
"проти" - 37 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П. О., 

щодо зняття з розгляду порядку денного питання «Про 

бюджет міста на 2012 рік». 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив із пропозиціями та зауваженнями до порядку 

денного, а саме наголосив, що проекти рішень .N2 30, 31, 
36, 39 були опубліковані на сайті міської ради з 

• е _.. 

порушеннями, а саме ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ по ЗМІСТУ ВІД тих ЯКІ 

надані були на комісії, крім того на засіданні профільної 
. -.. . 

KOMICll ПІсля звернення до в.о. начальника земельного 

відділу щодо ознайомлення з документами, зміг 

ознайомитися з ними тільки в день засідання сесії. 

Висловив пропозицію зняти дані питання з розгляду як 

такі що були подані з порушенням. 

Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка 

П.О., щодо зняття з розгляду порядку денного проекти 

рішень .N2 30, 31, 36, 39. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 

"за" - 3 
"проти" - 35 
"утримались" - 3 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О., 

щодо зняття з розгляду порядку денного проекти РІшень 

.N2 30, 31, 36, 39. 

10 



Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Запропонував поставити на голосування ПРОПОЗИЦІЮ . . . 
розглядати додаткоВІ питання вщразу ПІсля основних, 

якщо доповідачем з цих питань є та сама особа. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Розглядати додаткові питання вщразу ПІсля основних, 

якщо доповідачем з цих питань є та СaJ\Ш особа. 

Якщо запитань та пропозицій до порядку денного не має 

пропонується прийняти порядок денний в цілому з 

проголосованими ЗМІНами. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 40 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

-не було 

-1 
- не було. 

Прийняти порядок денний в цілому зі змінами: 

I.Про надання дозволу на списання та на передачу комунального майна, що 

перебуває на балансі КП «Служба замовника». 

2.Про надання' дозволу управлінню житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради на безоплатну передачу з балансу незавершених 

будівництвом об' єктів. 

3.Про надання дозволу на передачу комунального майна з балансу Казенного 

заводу порошковOl металУРГll. 

4.Про надання дозволу на списання майна, що перебуває на балансі комунальних 

підприємств та установ Броварської міської ради. 

5.Про надання дозволу на передачу комунального майна з балансу установ 

Броварської міської ради. 

б.Про передачу в орендне користування та продовження договорів оренди 

комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної 

громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ 

Броварського району. 

7.Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального 

майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста 

Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського 

району в новій редакції. 

8.Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 

комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної 

громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ 

Броварського району в новій редакції. 

9.Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 

комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції. 

10.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 15.09.2011 N2333-13-
Об «Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади м. 

Бровари гуртожитку по вул.Кирпоноса, 15-а. 

] 1 



II.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 .N~Й27-06-06. 
12.Про затвердження штатних розписів соціально-реабілітаційного центру (дитяче 

містечко) «Любисток» служби у справах дітей Броварської міської радІО> та центру 

опіки дитини служби у справах дітей Броварської міської ради. 

13.Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 15.10.2009 .N~Й256-71-
05 «Про затвердження міської комплексної програми запобігання дитячій 

бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки. 
14.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2009р . .N21363-
77 -05 «Про затвердження нової редакції Положення, структури міського Центру 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської радІО>. 

15.Про виконання Програми зайнятості населення міста Бровари на 2010-2011 
роки, затвердженої рішенням Броварської міської ради віл 29.12.2009 .N21364-
77-05 та затвердження Програми зайнятості населення міста Бровари на 2012-2014 
роки. 

16.Про внесення змін до Положення про Броварський міський територіальний 

центр соціального обслуговування, затвердженого рішенням міської ради від 02 
липня 2010 року .N21565-85-05. 
17.Про внесення доповнень до міської Програми «Дошкільна освіта» на 2011-2014 
р.р.,затвердженої рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 .N2128-06-06. 
18.Про затвердження міської Програми «3 турботою про кожного» на 2012-2014 
р.р. 

19.Про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2012- 2015 роки. 
20.Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Бровари 

на 2012-2016 роки. 
21.Про затвердження Програми проведення культурно-мистецьких заходів міста на 

2012 рік. 
22.Про затвердження штатів закладів культури Броварської міської ради на 2012 
рІК. 

23.Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки Комунального 

підприємства Броварської міської ради «Телестудія»Наше місто» у 2012 році. 
24.Про затвердження Програми щодо впровадження автоматизованої системи 

контролю і організації діловодства - АСКОД на 2012 рік. 
25.Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки редакції газети 

«Броварська панорами» у 2012 році. 
26.Про схвалення Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської 

редакції міськрайонного радіомовлення на 2012 рік. 
27.Про затвердження Програми організації оплачуваних громадських робіт у м. 

Бровари на 2012-2013 РОКІО>. 
28.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 і фізичним особам та 
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01-06 «Про утворення виконавчого комітету Броварської міської ради УІ 

скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу». 

47.Про затвердження Програми розвитку чоловічого гандболу в м.Бровари на 2012-
2016 роки. 
48.Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки КП редакції 

газети «Нове життя» у 2012 році. 
49.Про приватизацію житлових приміщень гуртожитку по вул. Київській, 298-А. 

50.Про визначення статусу гуртожитку по вул. Шевченка 12-а. 

51.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 24 .l1.20 11 
N2408-15-06 «Про ліквідацію соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) 
«Любистою> служби у справах дітей Броварської міської ради. 

52.Про продаж земельних ділянок. 

53.Про затвердження переліку земельних ділянок для продажу права оренди на 

земельних торгах окремими лотами. 

54.Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0176 га, 

розташованої по бульв.Незалежності в районі спортивного комплексу «Металург». 

55.Про права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0150 га, 

розташованої по вул. Возз'єднання в районі будинків N25 та N27. 
56.Про права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га, 

розташованої на перетині вул. Шевченка та вул.Щорса. 

57.Про внесення змін до рішення БРQварської міської ради від 30.12.2010 N2114-05-
06 «Про бюджет міста Бровари на 2011 рію> та додатків 2,3. 
58.Про бюджет міста на 2012 рік. 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Про надання дозволу на списання та на передачу 

комунального майна, що перебуває на балансі КП 

«Служба замовника». 

Данюк Т.І. начальник управління комунальної 

власносТl. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Повідомив, що у виконуючого обов'язки заступника 

Броварського міжрайонного прокурора є запитання, яке 

стосується об'єктів, зазначених в додатку 2 в п.27-39, чи 
підлягали обстеженню зазначені обєкти? 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради, секретар 
. -.. ... -.. 

КОМІСll З питань комунальнOl власносТl та приватизаЦll. 

Повідомив, що особисто брав участь в комісійному 

обстежені та підтверджує, що зазначені об'єкти є 

застарілим транспортним фондом 80-х років минулого 

століття, які непридатні до експлуатації. Тому 

профільна комісія рекомендувала даний проект рішення 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

. . 
П1Дтримати в цшому. 

Чи Є ще запитання до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція підтримати дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" -41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 450-17-06 (додається). 
Про надання дозволу управлінню жит лово

комунального господарства Броварської міської ради 

на безоплатну передачу з балансу незавершених 

будівництвом об'єктів. 

Данюк Т.І. начальник управління комунальної 

влаСНОСТІ. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Андрієвський В .А. - депутат міської ради, секретар 

комісії з питань комунальної власності та приватизації. 

Профільна комісія рекомендувала до прийняття в . . 
ЦІЛому даного проекту РІшення. 

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

голосувати. 

"за" -41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 451-17-06 (додається). 
Про надання дозволу на передачу комунального 

майна з балансу Казенного заводу порошкової 

металургії. 

Данюк Т.І. начальник управЛlННЯ комунальнOl 

влаСНОСТІ. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 41 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. 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" -41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 452-17-06 (додається). 
Про надання дозволу на списання майна, що 

перебуває на балансі комунальних підприємств та 

установ Броварської міської ради. 

Данюк Т.1. начальник управління комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"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" -41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 453-17-06 (додається). 
Про надання дозволу на передачу комунального 

майна з балансу установ Броварської міської ради. 

Данюк Т.І. начальник управління комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" 

"утримались" 

- не було 

- не було 
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Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

Андрієвський В .А. - депутат міської ради, секретар 

комісії з питань комунальної власності та приватизації. 

Профільна комісія рекомендувала до прийняття в . . 
цшому даного проекту РІшення. 

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

голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

К2 454-17-06 (додається). 
Про погодження переліку об'єктів, що перебувають у 

спільній сумісній власності територіальної громади 

міста Бровари Київської області та територіальних 

громад сіл та селищ Броварського району для передачі 

в оренду. 

Данюк т.І. начальник управління комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради, секретар 

комісії з питань комунальної власності та приватизації. 

Наголосив, що даний проект рішення відрізняється від 

того що був опублікований на офіційному сайті, в 

зв' язку з тим, що на засіданні профільної комісії було 

запропоновано ряд змін які були внесені до рішення та 

вже в новій редакції дане рішення запропоновано для 

розгляду на сесії міської ради. 

Отже, профільна комісія рекомендувала даний проект 

рішення для прийняття в цілому. 

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

голосувати. 

"за" -41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

К2 455-17-06 (додається). 
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7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вийшла депутат Багмут Н.А. 

Всього в залі 39 депутатів. 

Про затвердження Положення про порядок передачі в 

оренду комунального майна, що перебуває у спільній 

суміснlИ власності територіальної громади міста 

Бровари Київської області та територіальних громад 

сіл та селищ Броварського району в новій редакції. 

Данюк т.І. начальник управління комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по СУТІ питання, . . . наголосивши 

запропоноваю ЗМІНи до проекту РІшення. 

про 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 

перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за дану 

ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 40 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -1. 
Андрієвський В .А. - депутат 

. .. 
МІСЬКОІ ради, секретар 

комісії з питань комунальної власності та приватизації. 

До проекту рішення пропонується внести наступні 

ЗМІНи: 

- в П.5.7 Положення, між словами « ... балансоутримувач 
розміщує оголошення ... » вставити фразу « ... в 
десятиденний термін ... ». 
Ставиться на голосування пропозиція щодо внесення 

зміни у П.5.7. ХТО за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

"за" -40 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Внести в П.5. 7 Положення наголошені зміни. 
Увійшла депутат Багмут Н.А. 

. .. 
Всього в залі 40 депутатів. 
Андрієвський В.А. - депутат МІСЬКОІ ради, секретар 

комісії з питань комунальної власності та приватизації. 

Також, пропонується внести зміну у П.9.3.5.9 

Положення, замінивши слова «щоквартально до 15-ro 
числа ... » на «в разі потреби ... ». 
Ставиться на голосування пропозиція щодо внесення 

наголошеної зміни у П.9.3.5.9. ХТО за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

-не було 

- не було 

-не було. 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Внести в п. 9.3.5.9 Положення наголошені зміни. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 

змінами. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цшому з 

проголосованими змшами, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами Х2 456-17-06 (додається). 
Про затвердження Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду комунального майна, 

що перебуває у спільній сумісній власності 

територіальної громади міста Бровари Київської 

області та територіальних громад сіл та селищ 

Броварського району в новій редакції. 

Данюк ТІ. начальник управління комунальної 

влаСНОСТІ. 

Доповіла по суті питання та наголосила про внесення 
. .. . 

техН1ЧНО1 правки до проекту РІшення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

Данюк Т.І. 

влаСНОСТІ. 

- не було 

- не було 

- не було. 

начальник управЛ1ННЯ комунальної 

Доповіла про внесення технічної правки до проекту 

рішення, а саме у п.42 Методики вилучити останній абзац 

«звіт про використання вищезазначених коштів (один раз 

у квартал)>>, який повторюється в попередньому абзаці. 

Ставиться на голосування пропозиція про внесення 

технічної правки у п.42. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести технічну правку у п.42 проекту рішення. 

Піляй І.В. - в.о. заступника Броварського міжрайонного 

прокурора. 

Звернувся 

Методики, 

зазначення 

до доповщача з уточненням по П.20 

а саме, запропонував внести в пункт 

посадової особи, яка відповідає за 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

проведення індексації. 

Ставиться на голосування пропозиція про внесення 

зміни у п.20 Методики, додавши після слів 

« ... визначені договором оренди» фразу 

«відповідальною особою балансоутримувача». Хто за 

дану ПРОПОЗИЦ1ю, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести доповнення в п.20 Методики. 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 
правками. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 

проголосованими правками, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 

правками N2 457-17-06 (додається). 
Про затвердження Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду комунального майна 

територіальної громади м. Бровари в новій редакції. 

Данюк т.І. начальник управління комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті питання та наголосила про . . . 
запропоноваю ЗМІНи до проекту РІшення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 

перейти до розгляду змін. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

Данюк т.І. 

власносТІ. 

- не було 

- не було 

-не було. 

начальник управЛ1ННЯ комунальної 

Доповіла про внесення зміни у п.45 Методики, а саме 

викласти у наступній редакції «45.0рендодавці подають 
до Управління комунальної власності для розгляду на 

сесії Броварської міської ради звіт про використання 

коштів, отриманих від передачі в оренду майна (один 

раз в півріччя)>>. 

Ставиться на голосування пропозиція щодо викладення 
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Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

п.45 в новій редакції. Хто за дану пропозиЦІЮ, прошу 

голосувати. 

"за" -41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Викласти п.45 в новій редакції. 

Данюк Т.І. начальник управління комунальної 

влаСНОСТІ. 

Доповіла про внесення зміни в додаток 2 у розділі 5, а 
саме, внести додатково: «5.1. приватних закладів 

охорони здоров'я терапевтичного напрямку» (з 

орендною ставкою 5%) та відповідно змінити . .. . 
нумераЦІЮ ВСІХ по СЛІдуючих пунктІВ. 

Ставиться на голосування пропозиція щодо внесення 

наголошеної зміни в додаток 2 у розділі 5. Хто за дану 
ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести запропоновані зміни в додаток 2 у розділі 5. 
Данюк т.І. начальник управління комунальної 

влаСНОСТІ. 

Доповіла про внесення зміни в додаток 2 у розділі 8, а 

саме, в П.8.2 та П.8.3 в стовпчику «Орендна ставка» 

прописати «10 грн./міс за поверх під'їзду». 
Ставиться на голосування пропозиція щодо внесення 

наголошеної зміни в додаток 2 у розділі 8. Хто за дану 
пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести запропоновані зміни в додаток 2 у розділі 8. 
Наголосив про внесення правки у П.16 Методики, 

. .. . 
аналоГІЧНО1 до попереднього проекту РІшення, а саме, .. . 
додавши ПІсля СЛІВ « ... визначею договором оренди» 

фразу «відповідальною особою балансоутримувача». Хто 

за дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести запропоновану правку у П.16 Методики. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 

змшами. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в ЦІЛому з 

проголосованими ЗМІНами, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами N2 458-17-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 

від 15.09.2011 ,N'Q333-13-06 «Про безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади м. 

Бровари гуртожитку по вул.Кирпоноса, 15-а. 

Данюк Т.І. - начальник управління комунальної власності. 
Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради, секретар 

комісії з питань комунальної власності та приватизації. 

Повідомив, що на засіданні профільної комісії даний 

проект рішення був рекомендований для прийняття в 

ЦШОМУ. 

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

голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 459-17-06 (додається). 
Про приватизацію житлових приміщень гуртожитку 

по вул. Київській, 298-А. 

Данюк т.І. - начальник управління комунальної власності. 
Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦ1Ю, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 
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Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Виступив: 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради, секретар 
. -.. ... -.. 

KOMICll З питань комунально 1 власносТ1 та приватизаЦll. 

Повідомив, що на засіданні профільної комісії даний 

проект рішення був рекомендований для прийняття в 
цшому. 

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

голосувати. 

"за" -41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 460-17-06 (додається). 
Про визначення статусу гуртожитку по вул. 

Шевченка 12-а. 

Данюк ТоІ. начальник управЛ1ННЯ комунальнО1 

власносТ1. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 

перейти до обговорень по даному питанню, оскільки 

профільною КОМІСІЄЮ було запропоновано не 

підтримувати даний проект рішення. Хто за дану 

пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" - не було 

"утримались" - 6 
"не голосували" - не було. 

До Броварської міської ради надійшла заява від комітету 

громадського самоврядування Київської області, щодо . . 
запрошення представника КОМ1Тету П1Д час розгляду 

даного питання. Також повідомив про своє бажання 

виступити головний лікар Центральної районної лікарні. 

Отже, якщо заперечень не має пропонується надати 

слово спочатку голові робочої групи - Голубовському 

г.п. виступити по даному питанню. А потім . . 
представнику КОМ1Тету та головному Л1карю. 

Ставиться на голосування пропозиція щодо 

затвердження регламенту для виступаючих - 3 хвилини. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Голубовський г.п. - заступник міського голови. 

Доповів про те, що розпорядженням міського голови 

була створена робоча група з представників виконавчого 
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Виступила: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

комітету, міської ради, районної ради та мешканців 

гуртожитку. В ході роботи робочою групою не було 

знайдено одностайного рішення, оскільки є ряд причин і . .. . 
головною є неможлиВІСТЬ ВlДД1Лити мереЖІ електро-, . .. 
газо- та теплопостачання гуртожитку BlД мереж ЛІкарю, 

ОСК1Льки вони є єдиним комплексом. 

Немчина Т.Ф. - голова правління комітету громадського 

самоврядування Київської області. 

у своєму виступі наголосила про те, що громадська 

організація «Комітет громадського самоврядування 

Київської області» представляє інтереси мешканців 

гуртожитку по вул. Шевченка, 12-а. За рішенням зборів 

мешканців була подана ініціатива до міської ради, щодо . . 
надання згоди на приватизаЦІЮ КІмнат та надання 

гуртожитку статусу «гуртожиток для медичних 

працівників». А також, розглянути можливість передачі 

управління гуртожитком, управлінню комунальної 

власності, а розпорядником майна визначити міську 

раду. 

Багнюк В.В. - головний лікар Броварської центральної 

районної лікарні. 

Виступив від імені адміністрації та працівників лікарні 

із запереченням розгляду та прийняття рішення на сесії . .. 
МІСЬКО1 ради, щодо виведення гуртожитку 

медпрацівників із спільної сумісної власності 

територіальних громад сіл та селищ Броварського 

району та територіальної громади м. Бровари з метою 

передачі його територіальній громаді м. Бровари. 

Оскільки прийняття такого рішення суперечитиме 

чинному законодавству та в подальшому унеможливить 

надання кваліфікованої медичної допомоги мешканцям 

міста та району (виступ додається). 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради, секретар 
• _.. ••• оо. 

КОМІСll З питань комуналЬНО1 власносТІ та приватизаЦll. 

Повідомив, що дане питання неодноразово розглядалось 

на засіданні профільної комісії. Була проведена зустріч з 

мешканцями гуртожитку та проведена роз' яснювальна 

бесіда. 

Федоренко С.М. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією не підтримувати даний проект 

РІшення. 

Шкуренко П.В. - депутат міської ради. 

Повідомив про наявність гострої проблеми в місті, щодо 

забезпечення житлом молодих медичних працівників, 

тому запропонував залишити даний гуртожиток в тому 

статусі, в якому він перебуває. Запропонував зняти даний 
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Виступив: 

Виступила: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили 

Протокольне 

доручення: 

Виступив: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

проект Рішення. 

Базишин П.Є. - депутат міської ради. 

Повідомив, що даний гуртожиток знаходиться на 
території його виборчого округу, тому неодноразово 

спілкувався з його мешканцями і, зі свого боку, 

підтримує їх прагнення приватизувати свої помешкання, 

але проблеми озвучені головним лікарем є також 

вагомими. Тому запропонував не приймати даний 

проект Рішення. 

Немчина Т.Ф. - голова правління комітету громадського 

самоврядування Київської області. 

Наголосила, що згідно з чинним законодавством 

депутати не мають права В1Дмовляти мешканцям в 

приватизації свого житла. 

Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 

Запропонував зняти дане питання для додаткового 

вивчення. 

Ставиться на голосування пропозиція щодо прийняття . . 
даного проекту рішення в цшому. 

"за" - О 

"проти" - ЗО 

"утримались" - 11 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати даний проект рішення. 

Доручити робочій групі продовжити вивчення даного 

питання та за результатами розгляду винести проект 
. . . -. 

рішення на чергову сеСІЮ МІСЬКО1 ради. 

Віканов Є.П. - депутат міської ради. 

Наголосив про те, що при доопрацюванні даного 

питання необхідно опрацювати технічні складові, а 

саме, передачу мереж гуртожитку, яю є складовою . . 
загальних мереж Л1карю. 

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. 
Вознюк К.а. начальник управління житлово-

комунального господарства. 

Доповів по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦ1Ю, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
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Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

рішення? 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Звернувся із запитанням до доповідача, чому в Програмі . . . 
не враховаНІ кошти на усунення недоЛІКІВ, виявлених та 

підтверджених актами обстежень будинків, які були . . 
передаНІ управЛІННЮ житлово-комунального 

господарства у листопаді 2011 року, по його 

мікрорайону. В зв'язку з цим запропонував зняти даний 

проект РІшення. 

Вознюк К.а. начальник управЛІННЯ житлово-

комунального господарства. 

Пояснив, що кошти, які можна було б використати на 

зазначені роботи, можуть бути закладені тільки у 

видатках загального фонду. На 2012 рік по загальному 
фонду закладено лише 2 МЛН.грн. які за своїм 

призначенням передбачені на інші види робіт. 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради. 

Повідомив, що профільна КОМІСІЯ детально розглянула 

даний проект рішення та запропонувала підтримати в 

ЦІЛому. 

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

голосувати. 

"за" - 38 
"проти " - 2 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 461-17- 06 (додається). 
Про 'затвердження штатних розписів соціально

реабілітаційного центру (дитяче містечко) «Любисток» 

служби у справах дітей Броварської міської радІО> та 

центру опіки дитини служби у справах дітей 

Броварської міської ради. 

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

Доповіла по суті питання. 

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

"за" - 41 
"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" - 41 
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Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ 462-17-06 (додається). 
Про хід виконання рішення Броварської міської ради 

від 15.10.2009 Х!!1256-71-05 «Про затвердження міської 
комплексної програми запобігання дитячій 

бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч 

дітям» на 2010-2017 роки. 
Власенко В.М. - начальник служби у справах дітей. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПрОПОЗИЦ1Ю, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиціУ 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" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 463-17-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 

міської ради від 24.11.2011 Х!!408-15-06 «Про ліквідацію 
соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) 

«Любисток» служби у справах дітей Броварської 

міської ради. 

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

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"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. 
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Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

"за" -41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 464-17-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради від 29.12.2009р. N!!1363-77-05 «Про затвердження 
нової редакції Положення, структури міського Центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської 

міської радІО>. 

Петренко А.І. начальник управління праці та 

СОЦІального захисту населення. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"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" -41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 465-17-06 (додається). 
Про виконання Програми зайнятості населення міста 

Бровари на 2010-2011 роки, затвердженої рішенням 

Броварської міської ради віл 29.12.2009 N!!1364-77-05 та 
затвердження Програми зайнятості населення міста 

Бровари на 2012-2014 роки. 
Петренко А.І. начальник управЛІННЯ праЦІ та 

СОЦІального захисту населення. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 466-17-06 (додається). 
Про внесення змін до Положення про Броварський 

міський територіальний центр соціального 

обслуговування, затвердженого рішенням міської 

ради від 02 липня 2010 року .N�!l565-85-05. 
Лудченко Д.К. - директор територіального центру 

соціального обслуговування. 

Доповіла по проекту рішення. 

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

"за" - 41 
"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" - 41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 467-17-06 (додається). 
Про внесення доповнень до міської Програми 

«Дошкільна освіта» на 2011-2014 р.р.,затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
Х!! 128-06-06. 
Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 41 
"проти" 

!ло 

- не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 

29 



Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" -41 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 468-17-06 (додається). 
Повідомив про те, що відповідно до статті 46 
Регламенту Броварської міської ради, після 2-х годинної 

роботи пленарного засідання сеСll міської ради 

оголошується перерва. Запропонував оголосити перерву 

на 1 О хвилин та продовжити засідання о 16 год. 1 О хв. 
за 

4'за" --- 41 
,\ -- не було 

"'УТ!Jимались"- не було 
~ ~ ~ 

- не було. 

Технічна перерва 

з 16 год ОО хв. до 16 год. 10 хв. 
В залі присутньо 37 депутатів. 
Відсутні: Антоненко В.О, Віканов єл., Федоренко С.М. 

В сесійній залі присутньо 37 депутатів, пропонується 

продовжити засідання сесії міської ради. 

Про затвердження міської Програми «3 турботою про 
кожного» на 2012-2014 р.р. 
Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

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

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

голосувати. 

"за" -37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 469-17-06 (додається). 
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22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Із зали вийшов депутат Різаненко П.О. 

Всього присутньо 36 депутатів. 

Про затвердження Програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 

2012- 2015 роки. 
Андрєєв В.а. - заступник міського голови. 

Доповів по проекту рішення та наголосив про 

запропоновані профільною комісією зміни у пункт 

проекту РІшення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 

перейти до розгляду запропонованих профільною 

КОМІСІЄЮ змін. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

"за" -37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Андрєєв В.а. - заступник міського голови. 

Повідомив, що профільною комісією було 

запропоновано викласти пункт 2 у наступній редакції: 
«Фінансовому управлінню Броварської міської ради 

проводити фінансування в межах коштів затверджених 

в бюджеті міста на поточний рік». 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 

щодо викладення П.2 в новій редакції. Хто за дану 

пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Викласти П.2 в новій редакції. 

Наголосив про внесення технічної правки в назву . . 
проекту РІшення, а саме слова «пп єна праЦІ» прописати 

окремо. 

Запропонував поставити на голосування дану технічну 

правку. 

"за" -37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Внести технічну правку в назву рашення. 

Якщо запитань більше не має, пропонується прийняти . . 
дане РІшення в цшому з проголосованими ЗМІНами, 

прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" 

"утримались" 

- не було 

- не було 
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Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

24. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

"не голосували" - 4. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.NQ 470-17-06 (додається). 
Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в м.Бровари на 2012-2016 роки. 
Рожков Д.А. - начальник відділу фізичної культури і 

спорту. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

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

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

голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.NQ 471-17-06 (додається). 
Про затвердження Програми розвитку чоловічого 

гандболу в м.Бровари на 2012-2016 роки. 
Рожков Д.А. - начальник відділу фізичної культури і 

спорту. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Попросив доповідача озвучити загальну суму коштів 

передбачених на фінансування Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м.Бровари на 2012 рік та на 
фінансування Програми розвитку чоловічого гандболу в 

м.Бровари на 2012 рік. 
Рожков Д.А. - начальник відділу фізичної культури і 

спорту. 

Повідомив, що на фінансування Програми розвитку 
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Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

фізичної культури і спорту в м.Бровари на 2012 рік 
передбачено 270,0 ТИС.грн., а на фінансування Програми 
розвитку чоловічого гандболу в м.Бровари на 2012 рік 
передбачено 655,0 ТИС.грн. 
Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Висловився щодо нерівноцінного перерозподілу коштів 

між фінансуванням одного виду спорту в порівнянні з 

lНшими. 

Зайшов депутат Різаненко п.о. 

Всього присутньо 37 депутатів. 
Іваненко О.В. - депутат міської ради. 

Висловив думку, що фінансування фізичної культури і 

спорту в місті потребує набагато більше коштів ніж 

пропонуються І тому звернувся з проханням по 

можливості додатково здійснювати фінансування цієї 

галУЗІ. 

Якщо запитань більше не має, пропонується прийняти . . 
дане РІшення в ЦІЛому, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 3. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 472-17-06 (додається). 
Про затвердження Програми проведення культурно

мистецьких заходів міста на 2012 рік. 
Багмут Н.А. - начальник відділу культури. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 3. 
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" -38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 3. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 473-17-06 (додається). 
Зайшов депутат Федоренко С.М. 

Всього присутньо 38 депутатів. 

33 



26. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Про затвердження штатів закладів культури 

Броварської міської ради на 2012 рік. 
Багмут Н.А. - начальник відділу культури. 

Доповіла по проекту рішення. 

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

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
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" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

NQ 474-17 -06 (додається). 
Про затвердження Програми діяльності та 

фінансової підтримки Комунального підприємства 

Броварської міської ради «Телестудію> Наше місто» 

у 2012 році. 
Куліш І.М. - директор КП «Телестудія «Наше місто». 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Звернувся до доповідача із проханням покращити якість 

подачі відеозображень по телебаченню. 

Якщо запитань більше не має, ставиться на голосування 

пропозиція щодо прийняття даного рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

NQ 475-17-06 (додається). 
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28. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

29. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Про затвердження Програми щодо впровадження 

автоматизованої системи контролю і організації 

діловодства - АСКОД на 2012 рік. 
Кузнєцов К.В. - керуючий справами виконкому. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Піляй І.В. виконуючий обов'язки заступника 

Броварського міжрайонного прокурора. 

Попросив доповідача роз'яснити на який перюд 

розрахована дана Програма та вказана сума у 85,0 
ТИС.грн передбачена на разове використання чи на рік? 

Кузнєцов К.В. - керуючий справами виконкому. 

Пояснив, що дана Програма передбачається на весь 

період ії застосування, тобто до тих пір поки в ній буде 

необхідність, а щодо коштів, то дана сума передбачена 

на закупівлю необхідних матеріалів, обладнання, .. . . . 
ІНсталЯЦІю та супровІД з техНІЧНОЮ П1дтримкою 

протягом 2012 року. 
Якщо запитань більше не має пропонується прийняти . . 
дане РІшення в Ц1Лому, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

N2 476-17-06 (додається). 
Про затвердження змін до структури, загальної 

чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради. 

Кузнєцов К.В. - керуючий справами виконкому. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

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

Голосували: 

Вирішили: 

30. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Якщо запитань більше не має пропонується прийняти . . 
дане РІшення в ЦІЛому, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

N2 477-17-06 (додається). 
Про затвердження Програми діяльності та 

фінансової підтримки редакції газети «Броварська 

панорами» у 2012 році. 
Глушко В.М. - головний редактор газети Броварської 

міської ради «Броварська панорама». 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Попросив доповідача озвучити яку кількість коштів 

отримало підприємство від розміщення реклами у 2011 
році? 

Глушко В.М. - головний редактор газети Броварської 

міської ради «Броварська панорама». 

Доповів, що редакція за 2011 рік отримала доходів від 
власної діяльності на суму 61,0 ТИС.грн та 25,4 тис.грн 
вІД передплати на газету. 

Висловив думку з приводу того, що запланована 

підприємством сума надходжень від реклами у 2012 
році в 413,0 ТИС.грн є завищеною. 
Глушко В.М. - головний редактор газети Броварської 

міської ради «Броварська панорама». 

Пояснив, що підприємству для існування необхідно 

990,0 ТИС.грн, з міського бюджету планується отримати 
550,0 ТИТС.грн, решту газета планує заробити шляхом 
надходжень вІД реклами. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією до доповідача укласти договір 

на весь 2012 рік для розміщення оголошення в газеті 
щодо його депутатської приймальні. Зауваживши, що на 

подібну пропозицію на початку 2011 року йому було 
відмовлено в зв'язку із заброньованістю рекламних 

площ. 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії . .. 
шдтримати дане РІшення в ЦІЛому, прошу голосувати. 

"за" - 39 
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Вирішили: 

31. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

32. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

N~ 478-17-06 (додається). 
Про схвалення Програми діяльності та фінансової 

підтримки Броварської редакції міськрайонного 

радіомовлення на 2012 рік. 
Кривобок Н.А. директор Броварської редакції 

міськрайонного радіомовлення. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
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" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

N~ 479-17-06 (додається). 
Про затвердження Програми організації 

оплачуваних громадських робіт у м. Бровари на 

2012-2013 роки». 
Левицька Л.М. - заступник директора Броварського 

центру зайнятості. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
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" 

"проти" 

-39 
-не було 
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Вирішили: 

33. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

"утримались" - не було 

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

X~ 480-17-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в постійне користування 

та у власність 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, продовження теРМІНІВ укладення та 

проведення державної реєстрації договорїв оренди 

земельних ділянок і договорів про внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок юридичним і 

фізичним особам та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення та наголосила про 

внесення на погоджувальній раді технічної правки до 

пункту проекту Р1шення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 

перейти до розгляду кожного пункту проекту рішення. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - 3 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Розглядається п.1 проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття п.1 в 
ЦІЛому, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти п.1 проекту рішення в цілому. 

Розглядається п.2 проекту рішення. Чи є в когось 

запитання чи зауваження? 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Виступив за дорученням мешканців будинків X~ 15, 15-а, 
15-б, 17, 17-а, 17-б та 17-в по вул. Кирпоноса, щодо 

скасування дозволу наданого ВКБ Броварської міської 

ради на розробку проекту землеустрою для будівництва 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

багатоквартирної житлової забудови по вул. Кирпоноса в 

районі будинків N2 15-а та 17 -а. 
Запропонував запросити до сесійної зали та заслухати 

представників мешканців даних будинків. 

Ставиться на голосування пропозиція щодо запрошення 

до сесійної зали мешканців зазначених будинків для 

виступу, прошу голосувати. 

"за" - 3 
"проти" - 34 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Не запрошувати мешканців до сесійної зали для 

виступу. 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Висловив пропозицію зняти П.2 проекту рішення. 

Ставиться на голосування пропозиція депутата Сімутіна 

Р.В. щодо зняття п.2 проекту рішення, прошу 

голосувати. 

"за" - 5 
"проти " - 3 1 
"утримались" - 3 
"не голосували" - 2. 
Не підтримувати пропозицію депутата Сімутіна Р.В. 

щодо зняття П.2 проекту рішення. 

Якщо запитань більше не має, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття П.2 в 

цілому, прошу голосувати. 

"за" - 33 
"проти " - 4 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.2 проекту рішення в цілому. 

Розглядається п.3 проекту рішення. Чи є запитання або 

зауваження? 

Піляй І.В. виконуючий обов'язки заступника 

Броварського міжрайонного прокурора. 

Попросив уточнити чим керувались при прийнятті . . 
даного рішення - передаЧІ у власНІСТЬ земельнО1 

ДІЛянки гаражному кооперативу. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІлу - заступник начальника. 

Пояснила, що згідно ст.40 Земельного кодексу України . . 
земельна ДІЛянка може передаватись у власНІСТЬ 

гаражному кооперативу та під житлову забудову. 

Якщо запитань більше не має, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття п.3 в 

ЦІЛому, прошу голосувати. 

39 



Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" - 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти п.3 проекту рішення в цілому. 

Розглядається пА проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття пА в 
Ц1Лому, прошу голосувати. 

"за" :..- 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти пА проекту рішення в цілому. 

Розглядається П.5 проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття П.5 в 

Ц1Лому, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.5 проекту рішення в цілому. 

Розглядається П.6 проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття П.6 в 

Ц1Лому, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.6 проекту рішення в цілому. 

Розглядається П.7 проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття П.7 в 

Ц1Лому, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.7 проекту рішення в цілому. 

Розглядається П.8 проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття П.8 в 

Ц1Лому, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 2 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.8 проекту рішення в цілому. 

Розглядається П.9 проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття П.9 в 

Ц1Лому, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.9 проекту рішення в цілому. 

Розглядається П.1 О проекту рішення. Чи є запитання або 

зауваження? 

Гредунов Є.В. - депутат міської ради. 

В зв'язку з вимогами чинного законодавства та . . . 
рекомендаЦІЄЮ юридичного ВІДд1ЛУ попросив внести 

зміну в П.1 О, замінивши фізичну особу-підприємця 

Гредунова Є.В. на громадську організацію «Спадщина», 

наголосивши, що така заява вже написана. 

Федоренко С.М.- депутат міської ради, голова з питань 

розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

архітектури, будівництва та інвестицій. 

Повідомив, що на засіданні профільної комісії 

розглядались документи лише фізичної особи

підприємця Гредунова Є.В. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Наголосив, що прийняття рішення про надання 

земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі не 

шляхом проведення аукцІОНУ є порушенням земельного 

законодавства і тому прохання депутата Гредунова Є.Б. 

є обrpунтованим та відповідає тим виключенням які є в 

законі стосовно громадських організацій. 

Звернувся до доповідача для з'ясування чи надавалась 

заява до земельного відділу від ГО «Спадщина». 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДД1ЛУ - заступник начальника. 

Підтвердила той факт, щодо земельного відділу 

надходили і заява від фізичної особи-підприємця 

Гредунова Є.В. і пізніше заява від ГО «Спадщина». 

Ставиться на голосування пропозиція висловлена 

депутатом Гредуновим Є.Б. щодо внесення змін дО П.10. 

ХТО за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 20 
"проти " - 2 
"утримались" - 16 
"не голосували" - 3. 
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Вирішили: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Не підтримувати пропозицію депутата Грєдунова Є.В. 

щодо внесення змін дО П.1 О. 

Оксютенко В.М. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією зняти даний пункт проекту 

РІшення для доопрацювання та винесення на наступну 

сесію міської ради. 

Сімутін Р .В. - депутат міської ради. 

Виступив на підтримку пропозиції щодо зняття даного 

пункту проекту РІшення для доопрацювання та 

винесення на наступну сесію міської ради. 

Федоренко С.М.- депутат міської ради, голова з питань 

розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

архітектури, будівництва та інвестицій. 

Виступив з пропозицією поставити на голосування П.1 О 

в тій редакції яку рекомендувала комісія, оскільки 

документів від ГО «Спадщина» комісія не розглядала. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Наголосив, що голосування та прийняття рішення по 

даному пункту в редакції запропонованій профільною 

комісією є порушення СТ.134 Закону України. 

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 

підтримати П.10 в редакції проекту рішення. Хто за дану 

ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 18 
"проти " - 4 
"утримались" - 14 
"не голосували" - 5. 
Не підтримувати пропозицію профільної комісії. 

Розглядається п.11 проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття П.11 в 

ЦІЛому, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.11 проекту рішення в цілому. 

Розглядається П.12 проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття П.12 в 

ЦІЛому, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.12 проекту рішення в цілому. 

Розглядається П.13 проекту рішення. На погоджувальній 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

34. СЛУХАЛИ: 

раді була наголошена технічна правка у п.13.1, а саме 

замість «Лісова пісня» прописати «Лісова казка». 

Якщо запитань та зауважень не має, ставиться на 

голосування прийняття П.13 в цілому з технічною 

правкою, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.13 проекту рішення в цілому з правкою. 

Розглядається П.14 проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття П.14 в 

ц1ЛОМУ, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.14 проекту рішення в цілому. 

Розглядається П.15 проекту рішення. Якщо не має 

запитань та зауважень, ставиться на голосування 

пропозиція профільної комісії про прийняття П.15 в 

Ц1Лому, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти П.15 проекту рішення в цілому. 

Решта пунктів проекту рішення є загальними та 

стосуються УСІХ попередньо розглянутих. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Довів до відома присутнім мотиви свого голосування . . 
«проти» по ВСІМ пунктам проекту Рішення. 

Якщо запитань більше не має, ставиться на голосування 

пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 

проголосованою правкою, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 

правкою NQ 481-17-06 (додається). 
Про передачу земельних ділянок громадянам у 

влаСНІСТЬ, 

технічної 

надання ДОЗВОЛІВ на виготовлення 

документації по оформленню права 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

35. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

власності, надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність та користування, внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією щодо зняття П.ll проекту 

РІшення. 

Ставиться на голосування пропозиція депутата 

Кузьменка Б.Д. щодо зняття П.ll проекту рішення. Хто 

за дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 2 
"проти " - 35 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Не підтримувати пропозицію депутата Кузьменка Б.Д. 

щодо зняття п.11 проекту рішення. 

Якщо запитань більше не має, пропонується прийняти . . 
дане РІшення в ЦІЛому, прошу голосувати. 

"за" - 34 
"проти " - 2 
"утримались" - 3 
"не голосували" - 2. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 482-17-06 (додається). 
Про підготовку та проведення земельного аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 

0,4000 га, розташованої по вул.Металургів. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

- не було 

-2 
-2. 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

36. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

37. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

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

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

голосувати. 

"за" -37 
"проти" - не було 

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

NQ 483-17-06 (додається). 
Про підготовку та проведення земельного аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 

0,3816 га, розташованої по вул.Металургів в районі 

розміщення хлібозаводу. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

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

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

голосувати. 

"за" -37 
"проти" - не було 

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

NQ 484-17-06 (додається). 
Про підготовку та проведення земельного аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 

0,0600 га, розташованої по бульв. Незалежності в 

районі розміщення Броварського заводу будівельних 

конструкцій. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - не було 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

38. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення Б цілому. 

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

голосувати. 

"за" -37 
"проти" - не було 

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

NQ 485-17-06 (додається). 
Про затвердження договорів оренди землі та договорів . . 
про внесення змІН до договорІВ оренди земельних 

ділянок, договорів купівлі продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВlДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Різаненко п.о. - депутат міської ради. 

Зачитав звернення, підписане мешканцями Броварів, в 

якому викладена вимога, щодо повернення земеЛЬНО1 

ділянки площею 0,07 га до території парку «Перемога», 
яка була надана в оренду оо «Феско». 

І відповідно запропонував зняти з розгляду п.1.49 . . 
даного проекту РІшення, яким затверджується догоВІР 

оренди земельної ділянки оо «Феско» за адресою вул. 

Гагаріна, 28-б. 

Чабур В.І. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією підтримати даний пункт, 

оскільки директор оо «Феско» Федоренко С.М. 

запевнив у своєму виступі всіх присутніх, що на даній 

території не буде зрізано жодного дерева, а навпаки є 

план озеленення терИТОрl1. 

Зауважив, що межі парку визначаються проектом земле 

BlДBOДY· 

Звернувся із запитанням до заступника директора кп 

«Бровариземлеустрій», чи підпадає дана земельна 
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Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

ділянка під межі парку? 

Шокун М.А. заступник директора КП 

«Бровариземлеустрій», радник міського голови. 

Відповіла, що дана земельна ділянка відноситься до 

резервних територій міста і не входить до меж парку. 

Наголосив, що сьогоднішнім рішенням затверджується 

договір оренди, який вже на сьогодні зареєстрований у 

відділі Держкомзему. 

Крім того, на містобудівній раді розглядався ескізний 

проект пп «Феско», яким запропоновано на земельній . . . 
Д1ЛянЦ1, що знаходиться МІЖ парком та орендованою 

земельною ділянко пп «Феско», що є резервною 

територією міста, за власні кошти збудувати зону 

відпочинку з дитячим майданчиком. 

Андрєєв В.О. - заступник міського голови. 

Наголосив про те, що на сьогоднішній день дискусія по 

даному питанню є безпідставною, адже по-перше, факту 

незаконної вирубки дерев на території парку 

«Перемога» не має, а по-друге, КП 

«Бровариземлеустрій» була проведена інвентаризація 

рекреаційних земель, відповідно до цієї процедури були 

визначені межі парків. На кадастровому плані видно, що 

земельна ділянка, яка передана в оренду пп «Феско» не 

порушує меж парку «Перемога». 

Петренко 1.3. - член виконавчого комітету. 

Розповів про утворення парку, наголосивши, що 

земельна ділянка яка на сьогоднішній день надана в 

оренду ПП «Феско», була захаращеною, а дерева на ній 

є самосівом. Тому зобов'язання, які бере на себе 

підприємство по благоустрою прилеглої території .. . 
Т1ЛЬКИ ПОЛІПшить ситуаЦ1Ю. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Наголосив, що земельна ділянка площею 0,07 га на 

сьогоднішній день є неогородженою, а в проекті 

землеустрою є довідка надана КП «Служба замовника» 

про відсутність зелених насаджень на цій ділянці, що 

протирічить дійсності. 

Повідомив, що зачитане депутатом Різаненком П.О. 

звернення мешканців буде передано до прокуратури для 

перевірки та встановлення фактів порушень, але . .. 
зауважив, що дане звернення не П1дписане, BIДCYTНl 

додатки та відсутній протокол громадських зборів. 

Якщо запитань та зауважень до проекту рішення більше 

не має пропонується прийняти дане рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 4 
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Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

39. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

40. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"утримались" - не було 

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

NQ 486-17-06 (додається). 
РЇзаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив із зауваженням щодо порушення процедури 

голосування, адже відповідно до Регламенту його 

пропозиція про зняття П.1.49 повинна була бути 

поставлена на голосування. 

3ауважив,що пропозиція профільної комісії надійшла 

раніше ніж зауваження депутата Різаненко П.О. 

Іваненко О.В. - депутат міської ради. 

Наголосив, ЩО головним моментом в цьому питані є той 

факт, щоб дана земельна ділянка не була передана у 

власНІСТЬ. 

Про продаж земельних ділянок. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного В1ДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
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" - 35 
"проти " - 1 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 3. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 487-17-06 (додається). 
Про затвердження переліку земельних ділянок для 

продажу права оренди на земельних торгах окремими 

лотами. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного В1ДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" - 2 
"утримались" - 2 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

41. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

42. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"не голосували" - 2. 
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" -З6 

"проти" - не було 

"утримались" - З 

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

NQ 488-17-06 (додається). 
Із сесійної зали вийшов депутат Бабін м.я. 

Всього присутньо 37 депутатів. 
Про продаж права оренди земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0176 га, розташованої по 

бульв. Незалежності в районі спортивного комплексу 

«Металург». 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦ1Ю, прошу голосувати~ 

"за" - З5 

"проти" - не було 

"утримались" - З 

"не голосували" - З. 

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" - З4 

"проти " - 1 
"утримались" - З 

','не голосували" - З. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 489-17-06 (додається). 
Про права оренди земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,0150 га, розташованої по вул. Возз'єднання 
в районі будинків Х!!5 та Х!!7. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦ1ю, прошу голосувати. 

"за" - З2 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

43. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

44. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

"проти " - 1 
"утримались" - 3 
"не голосували" - 5. 
Із сесійної зали вийшли депутати Жеребцова Л.В. та Федоренко С.М. 

Всього присутньо 35 депутатів. 
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" - 32 
"проти" - 1 
"утримались" - 3 
"не голосували" - 5. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 490-17-06 (додається). 
Про права оренди земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,0200 га, розташованої на перетині вул. 

Шевченка та вул. Щорса. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДдІЛУ - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за ОСІ-ІОВУ. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 32 
"проти" - 1 
"утримались" - 3 
"не голосували" - 5. 
Чи є інші пропозиції чи запит~lННЯ 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" - 32 
"проти" - 1 
"утримались" - 3 
"не голосували" - 5. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 491-17-06 (додається). 
До сесійної зали увійшли депутати Бабін м.я. та Жеребцова Л.В. 

Всього присутньо 37 депутатів. 

Про затвердження Детального плану території 

обмеженої вул. Київською, вул. Металургів, вул. 

Черняховського, бульв. Незалежності. 

Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування 

та архітектури, головний архітектор міста. 

Доповіла по проекту рішення. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦ1ю, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" - 2 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 3. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Відповідно дО СТ.19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» загальна доступність для 

ознайомлення з Детальним планом забезпечується 

шляхом його розміщення в засобах масової інформації, 

крім частини, що має обмежений доступ та призначена 

для службового користування. 

Даному Детальному плану, що розглядається, 

присвоєно гриф «Для службового користування», що не 

дає можливості з ним ознайомитись. Отже, 

пропонується зняти даний проект рішення з розгляду, 

для того, щоб звернутись до розробника, який би провів 

роботу по зняттю грифу «ДСК», зробивши службову 

частину окремим РОЗДІЛом. 

Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 

Виступив в підтримку запропонованого Детального 

плану наголосивши, що був присутній на громадських . . . 
слуханнях по цьому питанню 1 мешканщ шдтримали 

прийняття даного плану. 

Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу. 

Виступила із роз'ясненнями щодо присвоєння грифу 

«ДСК». Пояснила, що відповідно до Закону України 

«Про державну таємницю», постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.11.l998 року «Про 

затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання . . . 
1 використання документІВ, справ, видань та ІНших 

матеріалів НОСllВ інформації, які містять 

конфіденціальну інформацію, що є власністю держави» 

та наказу Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України від 

03.08.2006 року N2 273 затверджено Перелік відомостей, 
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю 

держави і яким надається гриф обмеження доступу «Для 

службового користування». До цього Переліку 
• • оо .. 

ВІДносяться плани МІСТ та ІНших населених ПУНКТІВ, 

виконані на топографічних та картографічних 

матеріалах у масштабі 1 :50000. До плану такого 

масштабу і відноситься Детальний план, що 

розглядається. 

51 



Головуючий: 

Доповідає: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

45. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Звернувся із запитанням до доповідача, чи мав змогу 

депутат Різаненко П.О. ознайомитись із Схематичною 

частиною Детального плану. 

Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування 

та архітектури, головний архітектор міста. 

Підтвердила той факт, що депутат Різаненко П.О. 

приходив в управління містобудування та архітектури 

де ознайомлювався із Схематичною частиною 

Детального плану. 
До сесійної зали зайшов депутат Федоренко С.М. 

Всього присутньо 38 депутатів 
Михайлов О.М. - депутат міської ради. 

Запропонував завершити обговорення та перейти до 

голосування по пропозиції профільної комісії. 

Якщо запитань та зауважень до проекту рішення більше 

не має пропонується прийняти дане рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти" - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 2. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 492-17-06 (додається). 
Про внесення змін до «Міської програми по 

будівництву та реконструкції об' єктів соціального 

призначення на 2008-2011 роки», затвердженої 

рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 
року N2591-32-05. 
Мельник О.П. - виконуюча обов'язки начальника 

відділу капітального будівництва. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
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" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
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46. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

47. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

N2 493-17-06 (додається). 
Про внесення змін до «Міської програми по 

будівництву та реконструкції магістральних вулиць 

загальноміського призначення на 2008-2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 

14.01.2008 р. Х2593-32-05. 
Мельник О.П. - виконуюча обов'язки начальника 

відділу капітального будівництва. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
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" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Прийняти рішення Броварської місько! ради в цілому 
N2 494-17-06 (додається). 
Про внесення змін до «Міської програми по 

будівництву та реконструкції інженерних мереж на 

2008-2011 роки», затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 14.01.2008 року за Х2592-32-05. 
Мельник О.П. - виконуюча обов'язки начальника 

відділу капітального будівництва. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
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" 

"проти" 

"утримались" 

-39 
- не було 

- не було 
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Вирішили: 

48. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

49. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

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

N2 495-17-06 (додається). 
Про внесення змін до «Міської програми по 

будівництву IV житлового району м. Бровари на 2008-
2011 роки», затвердженої рішенням Броварської 

міської ради від 27.03.2008 року N2682-35-05. 
Мельник о.п. - виконуюча обов'язки начальника 

відділу капітального будівництва. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦ1ю, прошу голосувати. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
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" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

N2 496-17-06 (додається). 
Про внесення змін до «Міської програми по 

будівництву та реКОНСТРУКЦll загальноосвітніх, 

дошкільних закладів,закладів культури на 2008-2011 
роки», затвердженої рішенням Броварської міської 

ради від 14.01.2008 р. N2595-32-05. 
Мельник о.п. - виконуюча обов'язки начальника 

відділу капітального будівництва. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦ1ю, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Наголосив про внесення технічної правки у п.1.2, а саме 

замість « ... вул.Незалежності ... » прописати 

« ... бульв.Незалежності ... ». Хто за дану пропозицію, 
прошу голосувати. 

"за" - 39 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

50. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Внести в п.1.2 технічну правку. 

Якщо запитань та зауважень до проекту рішення більше 

не має пропонується прийняти дане рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

NQ 497-17-06 (додається). 
Про впорядкування тютюнокуріння на території 

м.Бровари. 

Загуменний М.В. - начальник управління економіки. 

Доповів по проекту рішення та наголосив про внесення 

змін до проекту рішення на засіданні профільної комісії. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 

перейти до розгляду змін запропонованих профільною 

комісією. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Загуменний М.В. - начальник управління економіки. 

Доповів про запропоновані зміни профільною комісією до 

проекту РІшення: 

в п.1 виключити останній абзац «ПРИМІщення 

організацій всіх форм П1дприємств, установ та 

власносТІ» ; 
п.2 викласти в новій редаКЦll «2.Рекомендувати 

керівникам підприємств, установ та організацій всіх 

форм власності визначити вільні від куріння місця в . .. . 
ПРИМІщеннях ВІДПОВІДних П1дприємств, установ та 

організацій.» 

змінити відповідно нумерацію: п.2 читати як п.3, п.3 

читати як п.4 та п.4 читати як п.5. 

Ставляться на голосування запропоновані профільною 

КОМІСІЄЮ зміни до проекту рішення. Хто за дані 

ПрОПОЗИЦll, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Внести наголошені зміни до проекту рішення. 

Якщо запитань та зауважень до проекту рішення більше 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

51. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

не має пропонується прийняти дане рішення в ЦІЛому, 

прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти " - 2 
"утримались" - не було 

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

N2 498-17-06 (додається). 
Запропонував питання доповідача «Про затвердження 

Програми соціально- економічного та культурного 

розвитку міста Бровари на 2012рію> розглянути перед 

розглядом питання «Про бюджет міста на 2012 рік». 
Також повідомив, що засідання сесії міської ради триває 

вже 2 години. Відповідно до От . .46 Регламенту 

Броварської міської ради має бути оголошена перерва. 

Ставиться на голосування пропозиція оголошення 

перерви. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 13 
"проти" - 26 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Продовжити засідання ceCl1 міської ради без 

оголошення перерви. 

Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради від 09.06.2011 К!!243-09-06 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів». 

Паламарчук н.о. - начальник фінансового управління. 

Доповіла по проекту рішення. 
Із сесійної зали вийшли депутати Бурий А.А. та Плакся Ю.с. 

Всього присутньо 36 депутатів. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 5. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

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

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

голосувати. 

"за" -37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 499-17-06 (додається). 
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52. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

53. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 

міської ради від 17.09.09 N!!1246-69-05 «Про 

затвердження Положення про цільовий фонд 

Броварської міської ради». 

Паламарчук Н.а. - начальник фінансового управління. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

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

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

голосувати. 

"за" -37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 500-17-06 (додається). 
Запропонував питання доповідача «Про бюджет міста 

на 2012 рік» розглянути в кінці порядку денного. 
Про затвердження плану роботи Броварської міської 

ради на І півріччя 2012 року. 
Семенюк а.В. - секретар ради. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Наголосив про те, що профільною комісією було надано 

протокольне доручення секретарю ради розробити 

додатково до ПЛану роботи міської ради графік 

проведення сесій міської ради на І півріччя та 

розглянути його на наступній черговій сесії. 

Якщо запитань та зауважень до проекту рішення більше 

не має пропонується прийняти дане рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

- не було 

- не було 

-4. 
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Вирішили: 

54. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

55. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 501-17-06 (додається). 
Про внесення змін у рішення Броварської міської 

ради від 08.11.2010 року Х!!03-01-06 «Про утворення 
виконавчого комітету Броварської міської ради УІ 

скликання, визначення його чисельносТІ 

затвердження персонального складу». 

Сапожко І.В. - міський голова. 

Доповів по проекту рішення. 
До сесійної зали увійшов депутат Плакся Ю.С. 

Всього присутньо 37 депутатів. 

та 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 3. 
Наголосив про те, що профільною КОМІСІЄЮ було 

рекомендовано внести зміну до преамбули проекту 

рішення, а саме замість «На виконання п.2 дорученням 

голови ... » прописати «На виконання рекомендації 

голови ... ». 
Якщо заперечень не має, ставиться дана пропозиція 

профільної комісії на голосування, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Внести наголошену зміну у преамбулу рішення. 

Якщо запитань та зауважень до проекту рішення більше 

не має, пропонується прийняти дане рішення в цілому з 

проголосованою змІНОЮ, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 4. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

зміною N2 502-17-06 (додається). 
До сесійної зали увійшов депутат Бурий А.В. 

Всього присутньо 38 депутатів. 
Про затвердження Програми діяльності та фінансової 

підтримки КП редакції газети «Нове життя» у 2012 
році. 

Слизюк О.л. - редактор комунального ПІдприємства 

редакції газети «Нове життя». 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступила: 

56. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
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" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

N2 503-17-06 (додається). 
Повідомив про те, що редактором комунального 

підприємства редакції газети «Нове життя» Слизюк О.Л. 

написана заява про звільнення за власним бажанням 

(зачитав заяву). 

Жеребцова Л.В. - депутат міської ради, голова комісії з 

питань Регламенту, депутатської етики, діяльності 

засобів масової інформації та контролю за виконанням 

рішень міської ради. 

Роз' яснила, що питання призначення та 

керівників міських засобів масової 

ЗВ1Льнення 

інформації 

здійснюється на підставі прийняття рішення сесії 

міської ради. Оскільки, заява Слизюк О.Л. була 

написана 29.12.2011 року і, відповідно, проект рішення 

не був підготовлений, запропонувала розглянути дане 

питання на найб~ижчому засіданні сесії міської ради. 

Про затвердження Програми соціально- економічного 

та культурного розвитку міста Бровари на 2012рік. 

Загуменний М.В. - начальник управління економіки. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

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

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

голосувати. 

"за" -37 
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Вирішили: 

57. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

58. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

"проти " - 2 
"утримались" - не було 

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

N2 504-17-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради від 30.12.2010 N!!114-05-06 «Про бюджет міста 
Бровари на 2011 рік» та додатків 1,2,3. 
Паламарчук н.о. - начальник фінансового управління. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 35 
"проти " - 4 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 2. 
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" - 35 
"проти " - 4 
"утримались" - не було 

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

N2 505-17-06 (додається). 
Про бюджет міста на 2012 рік. 
Паламарчук н.о. - начальник фінансового управління. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 28 
"проти " - 4 
"утримались" - 7 
"не голосували" - 2. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Різаненко п.о. - депутат міської ради. 

Виступив із зауваженням, що даний проект рішення був 

поданий із порушенням строків, а саме розданий 

депутатам для ознайомлення лише сьогодні, і тому 

виступив проти його прийняття сьогодні. 

Якщо запитань та зауважень до проекту рішення більше 

не має пропонується прийняти дане рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

"за" - 28 
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Вирішили: 

59. Різне. 
Головуючий: 

"проти " - 4 
"утримались" - 7 
"не голосували" - 2. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 506-17-06 (додається). 

Чи є ще якісь оголошення? 

Якщо заперечень немає, оголошую про закриття 

засідання сімнадцятої чергової сесії Броварської міської 

ради шостого скликання. 

Звучить Гімн Ук 

О.В.Семенюк 
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