БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО ТОК О Л Х!!

18

Вісімнадцятої позачергової сесії Броварської міської ради
шостого скликання

24

січня

2012

року

м.Бровари

Всього депутатів міської ради

- 42

Присутні на сесії:

Депутати міської ради УІ скликання:

- 29

Міський голова
Броварський міжрайонний прокурор,
державний радник юстиції І класу

-

Гарник М.В.

Запрошені:

(список додається)

7

Із депутатів Броварської міської ради відсутні:

1
2
3
4

Антоненко в.о.

5

Іваненко О.В.

б

Кириченко О.В.

7
8
9
10
11
12
13

КузикП.М.

-

- 13

зашзнився

·

..

Базишин п.є.

причина ВІДсутносТІ не ВІДома

Бурий А.В.

ВІДрядження

·

Резнік В.В.

-

Сенько Л.І.

-

ВІДрядження

Чабур В.І.

-

ВІДпустка

Шкуренко П.В.

-

зашзнився

Віканов є.п.

Михайлов О.М.
Погарський Я.А.

..

причина ВІДСУТНОСТІ не ВІДома
зашзнився
ВІДрядження

·

..

причина ВІДСУТНОСТІ не ВІДома
ВІДпустка

·
·

..
..
причина ВІДСУТНОСТІ не ВІДома
причина ВІДСУТНОСТІ не ВІДома

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович

Головуючий:

На сесії зареєструвалось
Поступила

- міський голова.
29 депутатів - у нас

пропозиція

позачергову

відкрити

є кворум.
ВІСІмнадцяту

сесію Броварської міської ради

шостого

скликання. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосували:

"

за"

"проти"

"

утримались

"

- 30
- не було
- не було

"не голосували"
Вирішили:

-

не було.

Відкрити вісімнадцяту позачергову сесію Броварської
міської ради УІ скликання.
Звучить Гімн України
До сесійної зали зайшли депутати Іваненко О.В., Антоненко В.О.
Всього в сесійній залі присутньо

Головуючий:

депутат.

31

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

Затвердження Порядку денного
Головуючий:

Запропонував прийняти Порядок денний за основу:

- 32
- не було
- не було
- не було.

"за"

"проти"

"утримались"
"не голосували"
Вирішили:

Прийняти порядок денний за основу.

Головуючий:

Повідомив

про

.

начальниКІВ

наявність

.

ВІДДІЛІВ

та

.

службових

управЛІНЬ

з

записок

.

аргументаЦІЯМИ,

вІД
щодо

необхідності винесення питань на позачергову сесію, крім
того

для

розгляду

пропонується

протест

виконуючого

обов' язки Броварського міжрайонного прокурора Бургели
О.В.
Головуючий:

Чи є пропозиції або запитання до порядку денного? Якщо
запитань

та

пропозицій

ставиться на голосування

денний

в

цілому з

виконуючого

до

порядку

денного

не

має,

пропозиція прийняти порядок

включенням для розгляду протесту

обов'язки

Броварського

міжрайонного

прокурора Бургели О.В., прошу голосувати.
Голосували:

"за"

"проти"
"утримались"
"не голосували"

- 32
- не було
- не було
- не було.

Вирішили:

Прийняти порядок денний в цілому:

I.Про надання дозволу на передачу комунального майна з балансу соціально
реабілітаційного центру (дитяче містечко) «Любистою>.

2.Про приватизацію житлових приміщень гуртожитків.
З.Про затвердження плану витрат грошових надходжень до міського фонду
"Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на

2012

рік.

4.Про внесення змін до «Міської програми утримання та розвитку об' єктів
житлово-комунального

господарства

рішенням Броварської міської ради від

на

2011-2015 роки»,
03.02.2011 N~Й27-06-06.

затвердженої

5.Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та реконструкції
магістральних

вулиць

загальноміського

призначення

на

2008-2012

роки»,
2

затвердженої рішенням Броварської міської ради від
обов' язки начальника відділу капітального
б.Про

попереднє

погодження

14.01.2008 р. N2593-32-05.
будівництва - заступник начальника.

розташування

тимчасових

споруд

для

провадження підприємницької діяльності.
7.Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження

технічної документації із землеустрою щодо передачі в постійне користування

.

.

..

.

та надання в оренду земельних ДІЛянок, надання ДОЗВОЛІв на складання техНІЧНО1

документації
надання

по

дозволів

оформленню
на

права

розроблення

користування

проектів

земельними

землеустрою

щодо

ділянками,
відведення

земельних ділянок юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень
Броварської міської ради.

8.Про надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню
права власності, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо

.

ВІДведення

земельних

. .
власНІСТЬ

ДІЛянок у

та

користування,

внесення

змІН

до

рішень Броварської міської ради.
9.Про продаж земельних ділянок.
10.ЩорічниЙ звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими

органами Броварської міської ради у

2011

році.

II.Про доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на

2012 рок.

12.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від
N250б-17 -Об «Про бюджет міста на

2012

рік» та додатку

29.l2.2011poKY

1".

13.Про звільнення головного редактора Комунального підприємства газети «Нове
життя» Слизюк О.Л.

14.

Про розгляд протесту виконуючого обов'язки Броварського міжрайонного

прокурора - юриста першого класу Бургели О.В. від

15. Різне
1. СЛУХАЛИ:

03.01.12.p.N27

вих.

Про надання дозволу на передачу комунального майна з
балансу

соціально-реабілітаційного

центру

(дитяче

містечко) «Любисток».
Доповідає:

Данюк Т.І.- начальник управління комунальної власності.
Доповіла по проекту рішення.

Головуючий:

Пропонується

прийняти дане рішення за основу. Хто за

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати.

Голосували:

"за"

Головуючий:

Чи

- 32
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
є

інші

пропозиції чи

запитання

до

даного

проекту

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

Головуючий:

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

Голосували:

за"

-32
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.

"

3

Вирішили:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

NQ 507-18-06

2.

СЛУХАЛИ:

Доповідає:

(додається).

Про приватизацію житлових приміщень гуртожитків.
Данюк т.І.- начальник управління комунальної власності.

Доповіла по проекту рішення.
Головуючий:

Пропонується

прийняти дане рішення за основу. Хто за

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати.

Голосували:

"за"

"проти"
"утримались"
"не голосували"
Головуючий:

- 32
- не було
- не було
- не було.

Чи є інші пропозиції

чи запитання до даного проекту

рішення?
Із зали надійшла пропозиція підтримати дане рішення в цілому.
До сесійної зали зайшов депутат Шкуренко П.В.

Всього в залі присутньо

Головуючий:

32 депутати.

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

Голосували:

"за"

"проти"

"утримались"
"не голосували"
Вирішили:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

NQ 508-18-06

3.

СЛУХАЛИ:

-33
- не було
- не було
- не було.

(додається).

Про затвердження плану витрат грошових надходжень

до

міського

фонду

«Охорона

та

використання природних ресурсів» на
Доповідає:

раціональне

2012

рік.

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

господарства

заступник

начальника.

Доповіла по проекту рішення та наголосила про внесення

.

змІН

до

додатку

проекту

.

РІшення

за

.

рекомендаЦІЄЮ

профільної комісії.
Головуючий:

Пропонується

прийняти

дане

рішення

за

основу

та

перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за дану
ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати.

Голосували:

"за"

"проти"
"утримались"
"не голосували"
Доповідає:

- 33
- не було
- не було
- не було.

Озимай Т.П.- виконуюча обов'язки начальника управЛІННЯ
житлово-комунального

господарства

заступник

начальника.

До додатку проекту рішення за рекомендацією профільної

комісії

пропонується

внести

«Залишок на початок року
озеленення міста

- 100,0

наступні

- 321,90-

зміни:

пункти

ТИС.грн.», «Заходи з

тис.грн.», «Придбання обладнання
4

для

збору

побутових

«Будівництво

сміттєвих

відходів
майданчиків

100,0
- 121,90

тис.грн.»,
тис.грн.»

виключити.

Головуючий:

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії
про

внесення

наголошених

зм1НИ

до

додатку

проекту

рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосували:

"за"

"проти"
"утримались"

"не голосували"
Вирішили:

Внести

-

ЗЗ

не було
не було

не було.

зміни до додатку

проекту рішення виключивши

наголошеН1 пункти.

Головуючий:

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

Головуючий:

Хто

за

те,

щоб

прийняти

дане

рішення

в

цшому

з

проголосованою зм1ною, прошу голосувати.

Голосували:

"за"

"проти"

"утримались"
"не голосували"
Вирішили:

СЛУХАЛИ:

ЗЗ

не було

не було
не було.

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

N2 509-18-06
4.

-

(додається).

Про внесення змін до «Міської програми утримання та
розвитку об'єктів житлово-комунального господарства
на

2011-2015

роки», затвердженої рішенням Броварської

міської ради від
Доповідає:

03.02.2011

Х!!127-06-06.

Озимай Т.П.- виконуюча обов'язки начальника управління
житлово-комунального

господарства

заступник

начальника.

Доповіла по проекту рішення та наголосила про внесення

змін до
. -..

проекту

рішення

за

рекомендацією

профільної

КОМІСll.

Головуючий:

Пропонується

прийняти

дане

рішення

за

основу

та

перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за дану
ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати.

Голосували:

Доповідає:

"за"

"проти"
"утримались"
"не голосували" -

ЗЗ

не було
не було
не було.

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

господарства

заступник

начальника.

До проекту рішення за рекомендацією профільної комісії

пропонується внести наступні зміни: виключити пункт

1.2

та пункт I.З з проекту рішення.
Головуючий:

Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії
5

про внесення наголошених зміни до проекту рішення. Хто
за дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати.

Голосували:

"за"
"проти"
"утримались"
"не голосували"

Вирішили:

ЗЗ

-

не було
не було
не було.

Внести зміни до проекту рішення виключивши пункти

1.2 та

I.З.
Головуючий:

Чи

є

інші

пропозиції чи

запитання

до

даного

проекту

рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі
ЗМ1Ною.

Головуючий:

Хто

за

те,

щоб

прийняти

дане

рішення

в

цшому

з

проголосованою ЗМІНою, прошу голосувати,

Голосували:

Вирішили:

"проти"
"утримались"
"не голосували" "за"

СЛУХАЛИ:

не було
не було
не було.

Прийняти рішення Броварської міської ради в ЦІлому ЗІ
зміною

5.

ЗЗ

.N2 510-18-06

(додається).

Про внесення змін до «Міської програми по будівництву

та реконструкції магістральних вулиць загальноміського
призначення на

2008-2012

роки», затвердженої рішенням

Броварської міської ради від

..,

Доповідає:

Мельник О.П.

14.01.2008

р. К!!593-32-05.

виконуюча обов'язки начальника відділу

-

капітального будівництва.
Доповіла по проекту рішення.
Головуючий:

Пропонується

прийняти дане рішення за основу. Хто за

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати.

Голосували:

Головуючий:

"за"

"проти"
"утримались"
"не голосували" -

ЗЗ

не було
не було

не було.

Доповів про стан домовленостей які були досягнуті за
результатами

спільної

наради

з

Мінрегіонбудом

та

адміністрацією міста Києва щодо будівництва тролейбусної
лінії сполученням Київ-Бровари.
Виступив:

Бабін М.Я.
Попросив

-

депутат міської ради.
ознайомити

з

запланованим

маршрутом

тролейбусної лінії.
Головуючий:

Пояснив, що маршрут тролейбусної лінії проходитиме по
вул. Київська, вул. Черняховського, бульв. Незалежності,
вул. Гагаріна, а депо буде розміщено в м. Києві.

Виступив:

Різаненко П.О.

-

депутат міської ради.

Попросив уточнити чи передбачається розширення доріг по
зазначеному маршруту до трьох смуг, а також які роботи
заплановані на поточний рік і за які кошти

-

з Державного

6

Головуючий:

Звернувся до доповідача з питанням чи є у ТОВ "Компанії
Промкомплект" право власності на майно?

Доповідає:

Майборода

С.А.

ВІДдІЛУ -

земельного

виконуюча

обов'язки

начальника

заступник начальника.

Підтвердила наявність права власності у ТОВ "Компанії
Промкомплект" на недобудовану нежитлову забудову.
Виступив:

Сімутін Р.В.

-

депутат міської ради.

Висловився з приводу того, що недобудована забудова не
може

бути

об'єктом

приватної

власності,

оскільки

не

зареєстрована у БТІ. Також, як і депутат Різаненко П.О.,
при виїзді на місцевість не побачив на земельній ділянці
ніякої недобудованої забудови. Щодо самої компанії, то
відповідно до ії статуту та розміру статутного фонду в

1ОО

ТИС.ГРН., викликає сумніви той факт, що дана компанія
зможе побудувати житловий будинок.
Головуючий:

Повідомив, що до проекту землеустрою додається витяг з
права власності наданий БТІ.

Виступив:

Різаненко П.О.

-

депутат міської ради.

Зазначив, що у законі про надання земельних ділянок в
оренду

шляхом

об' єктів

аукцІОНУ

є

виключення,

недобудованого

недобудованим

житловим

що

житлового

майном

стосується

майна.

мається

на

Під

увазі

збудований але не введений в експлуатацію житловий
об'єкт.
Головуючий:

Ваша

пропозиція

зрозуміла

і

буде

поставлена

на

голосування.

Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка

П.О. щодо зняття П.3.2 проекту рішення. Хто за дану
ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати.

Голосували:

Вирішили:

- 4
"проти"
- 21
"утримались"
- 8
"не голосували" - не
"за"

Не

підтримувати

було.

пропозицію депутата

Різаненка П.О.

щодо зняття п.3.2 проекту рішення.
Головуючий:

Чи є інші пропозиції чи зауваження до проекту рішення?

Виступив:

Різаненко П.О.

-

депутат міської ради.

Виступив по П.13.2 щодо доцільності надання в постійне
користування відділу капітального будівництва земельної

ділянки розміром

5

га під будівництво житлової забудови,

адже даний відділ ніякого будівництва не здійснює, бо не
має на це коштів. Тому, вважає за доцільне, виставити дану

.

.

.

.

земельну ДІЛянку на аукцІОН ІЗ зазначенням умови передаЧІ

.. . .

. .

певнOl КІЛькосТІ квадратних метрІВ житла МІСТУ.

Головуючий:

Пояснив,

ЩО

відповідно

до

нового

містобудівного

законодавства місто має викупати у забудовника квартири,

а враховуючи ринкову вартість житла це бюджету міста є
9

неможливим.
земельна

Крім

того,

ділянка

є

на

сьогоднішнlИ

день

малопривабливою,

дана

оскільки,

знаходиться в районі де відсутні мережі.
Виступив:

Різаненко П.О.

депутат міської ради.

-

Зауважив, що навпаки дана земельна ділянка знаходиться
в перспективному для будівництва мікрорайоні і вартість

сотки землі є достатньо високою, тому інвестори могли б

.

.

заЦІкавиться такою ПРОПОЗИЦІєю.

Головуючий:

Ваша позиція зрозуміла, чи є в когось ще якісь зауваження
чи пропозиції?

Виступив:

Сімутін Р.В.

-

депутат міської ради.

Звернувся з проханням надати для ознайомлення план

фінансування будівництва по даній земельній ділянці.
Головуючий:

Пояснив,

що

план

землеустрою,

.

фінансування

дозвіл

.

.

на

є

розробку

частиною
якого

проекту
надається

СЬОГОДНІШНІм РІшенням.

Виступив:

Сімутін Р.В.
Зауважив,

-

депутат міської ради.

що

голосування

по

даному

питанню

без

ознайомлення з планом фінансування освоєння земельної
ділянки в

га є неприпустимим, тому запропонував зняти

5

П.13.2 з розгляду.
Головуючий:

Ставиться на голосування пропозиція депутата Сімутіна
Р.В. щодо зняття П.13.2 проекту рішення. Хто за дану
ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати.

Голосували:

Вирішили:

"за"

- 3
"проти"
- 29
"утримались"
- 1
"не голосували" - не

було.

Не підтримувати пропозицію депутата Сімутіна Р.В. щодо
зняття П.13.2 проекту рішення.

Головуючий:

Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка

П.О. щодо створення тимчасової слідчої комісії. Хто за
дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати.

Голосували:

Вирішили:

"за"

- 4
"проти"
- 28
"утримались"
- 1
"не голосували" - не
Не

підтримувати

щодо

Виступив:

було.

пропозицію

..

.

депутата Різаненка
..
. -..

П.О.

створення тимчасовО1 СЛІдчО1 КОМІСll.

Іваненко О.В.
Повідомив,

-

депутат міської ради.

що в зв'язку тим,

.

що не мав можливосТІ

.

.

.

встигнути опрацювати ВСІ проекти РІшення І деяКІ питання

.

.

є не ЗРОЗУМІЛими запропонував розглядати проект РІшення
по пунктам.

Головуючий:

Ставиться на голосування пропозиція депутата Іваненка

О.В. щодо розгляду та голосування по пунктам проекту
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Голосували:

"за"

-4

"проти"

- 24
"утримались"
- О
"не голосували" - 5.
Вирішили:

Не підтримувати пропозицію депутата Іваненка О.В. щодо
розгляду та голосування по пунктам проекту РІшення.

Головуючий:

Якщо запитань та зауважень до проекту рішення більше
не має, пропонується прийняти дане рішення в цілому.

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосували:

"за"

Вирішили:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

- 31
"проти"
- 2
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
NQ 513-18-06

8.

СЛУХАЛИ:

Про

(додається).

надання

дозволів

на

виготовлення

технічної

документації по оформленню права власності, надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення

земельних

ділянок

у

власність

та

користування, внесення змін до рішень Броварської
міської ради.

Доповідає:

Майборода
земельного

С.А.

ВІДДІЛу -

виконуюча

обов'язки

начальника

заступник начальника.

Доповіла по проекту рішення.
Головуючий:

Пропонується

прийняти дане рішення за основу. Хто за

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати.

Голосували:

"за"
"проти

"

"утримались"
"не голосували"

- 31
- 2
- не було
- не було.

Головуючий:

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?

Головуючий:

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

Голосували:

"за"
"проти

"

"утримались"
"не голосували"

Вирішили:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

NQ 514-18-06

9.

СЛУХАЛИ:

Доповідає:

- 31
- 2
- не було
- не було.

(додається).

Про продаж земельних ділянок.

Майборода
земельного

С.А.

ВІДДІЛу -

виконуюча

обов'язки

начальника

заступник начальника.

Доповіла по проекту рішення.
Головуючий:

Пропонується

прийняти дане рішення за основу. Хто за

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати.
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"за"

Голосували:

- 31
"проти "
- 2
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.

Головуючий:

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

Головуючий:

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

"за"

Голосували:

- 31
"проти"
- 2
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.

Вирішили:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

NQ 515-18-06
10.

СЛУХАЛИ:

(додається).

Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної
політики виконавчими органами Броварської міської
ради у

Доповідає:

2011

році.

Сапожко І.В.

-

міський голова.

Доповів по проекту рішення.
Головуючий:

Пропонується

прийняти дане рішення за основу. Хто за

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати.

Голосували:

"за"

Головуючий:

Чи є пропозиції чи запитання до даного проекту рішення?

- 33
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:

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

Голосували:

"за"

Вирішили:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

-33
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.

NQ 516-18-06
11.

СЛУХАЛИ:

Про

(додається).

доповнення

до

Плану

діяльності

проектів регуляторних актів на
Доповідає:

Загуменний М.В.

-

2012

з

підготовки

рок.

начальник управління економіки.

Доповів по проекту рішення та наголосив про внесення
доповнень до додатку проекту РІшення.

Головуючий:

Пропонується

прийняти

дане

рішення

за

основу

та

перейти до розгляду доповнень до проекту рішення. Хто
за дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати.

Голосували:

"за"

- 33
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
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Доповідає:

3агуменний М.В.

начальник управління економіки.

-

Наголосив про внесення доповнення до додатку проекту

рішення

відповідно

до

листа

управління

власності, а саме доповнити пунктом

«4.

комунальної
Про внесення

змін до Методики розрахунку і порядку використання
плати

за

оренду

комунального

громади м. Бровари
Головуючий:

майна

територіальної

».

Ставиться на голосування

проекту рішення пунктом

пропозиція доповнити додаток

4.

Хто за дану пропозицію,

прошу голосувати.

Голосували:

"за"

Головуючий:

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?

- 33
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в

.

ЦІЛому

.

ЗІ

зміною.

Головуючий:

Хто

за

те,

щоб

прийняти

дане

рішення

в

цшому

з

проголосованою ЗМІНою, прошу голосувати.

Голосували:

"за"

"проти"
"утримались"
"не голосували"
Вирішили:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цшому ЗІ
зміною

12.

СЛУХАЛИ:

- 33
- не було
- не було
- не було.

N2 517-18-06

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради
від 29.12.2011року

2012
Доповідає:

(додається).

рік» та додатку

Паламарчук Н.а.

-

К!!506-17-06 «Про бюджет міста на

1".

начальник фінансового управління.

Доповіла по проекту рішення.
Головуючий:

Пропонується

прийняти дане рішення за основу. Хто за

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати.

"за"

Голосували:

- 33
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.

Головуючий:

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

Головуючий:

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

Голосували:

"за"
"проти"
"утримались"
"не голосували"

Вирішили:

- 33
- не було
- не було
- не було.

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

N2 518-18-06

(додається).
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13.

СЛУХАЛИ:

Про

звільнення

головного

редактора

Комунального

підприємства газети «Нове життя» Слизюк О.Л.
Доповідає:

Семенюк О.В.

секретар міської ради.

-

Доповіла по суті питання.
Головуючий:

Пропонується

прийняти дане рішення за основу. Хто за

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати.

Голосували:

Головуючий:

"за"

- 33
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:

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

Голосували:

"за"

"проти"
"утримались"
"не голосували"
Вирішили:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

N2 519-18-06
14.

СЛУХАЛИ:

-33
- не було
- не було
- не було.

Про

(додається).

розгляд

протесту

Броварського

виконуючого

міжрайонного

прокурора

обов'язки

юриста

першого класу Бургели О.В. від 03.01.12.р.К!!7 вих.
Доповідає:

Баба-Мірзоєва А.В.

-

начальник юридичного відділу.

Доповіла по суті питання.
Головуючий:

Пропонується

прийняти дане рішення за основу. Хто за

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати.

Голосували:

"за"

Головуючий:

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту

- 32
"проти "
- 1
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:

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

Голосували:

"за"
"проти"
"утримались"

"не голосували"
Вирішили:

- 32
- 1
- не було
- не було.

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому

N2 520-18-06

(додається).

Із сесійної зали вийшов депутат Антоненко в.о.
Всього присутньо

Виступив:

Різаненко п.о.

31

депутат.

- депутат міської ради.

Виступив із депутатським запитом щодо права депутата на
14

ознайомлення

та

ознайомлення

з

вивчення

документІВ,

Детальним

планом

зокрема

міста,

на

оскільки

начальником управління архітектури та містобудування
було відмовлено в надані такої можливості, порушивши
таким чином право депутата.

Головуючий:

Ставиться

на

депутатський

голосування

запит

пропозиція

Різаненка

П.О.

підтримати

Хто

за

дану

ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати.

Голосували:

"за"

"проти"
"утримались"
"не голосували"

-

7

15
7
4.

Вирішили:

Не підтримувати депутатський запит Різаненка П.О.

Виступив:

Сімутін Р.В.

депутат міської ради.

-

Виступив із деПУТqТСЬКИМ запитом щодо обмеження та
перешкоджання в реалізації його права як депутата на
ознайомлення

проектом

будівництва

салону «Вояж» по бульв. Незалежності,2,

начальником

управління архітектури та містобудування.

Виступив з

.

ПРОПОЗИЦіЮ

з

документом

притягти

до

-

...

ВіДПОВіДальносТІ

начальника

управління архітектури та містобудування Рибакову Л.Є.
Головуючий:

Ставиться

на

голосування

пропозиція

підтримати

депутатський запит Сімутіна Р.В. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.

Голосували:

"за"
"проти"
"утримались"

"не голосували"
Вирішили:

15.

-

4
26
2
1.

Не підтримувати депутатський запит Сімутіна Р.Б.

Різне.

Головуючий:

В кого є якісь оголошення чи пропозиції?

Якщо заперечень немає, оголошую про закриття засідання
вісімнадцятої по~ачергової сесії Броварської міської ради
шостого скликання.'~

Секретар ради

І.В. Сапожко

Міський голова
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