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БРОВАРС~КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

і 'ПРОТОКОЛ Х219 

Дев'ятнадця,Т~ чергової сесії Броварської міської ради 
; , 

р...остого скликання 

1 
16 лютого 2011 року, і,; 

1 

Всього депутатів Micь~ї ради - 42 

Присутні на сесії: 

Депутати міської ради VI СК,J1икання: - 36 
Міський голова ' , 
Броварський міжраЙОН~П1Й прокурор, 
державний радник юстиції І класу - Гарник М.В. 

м. Бровари 

Запрошені: - 22 (список додається) 

Із депутатів БроварСb:kОї міської ради відсутні: - 6 

1. Антоненко В. О. - зашзнився 

2. Брусенська Г.В. ;, хвора 

3. Віканов Є.П. 
. .. 

- причина ВІДсутносТІ не В1Дома , . 
4. Гредунов Є.В. 

і 
ВІДрядження 

5. Нужненко Ю.І. - ВІДрядження 
" 

6. Різаненко П. О. 
1 ; 

хворий -

/ " 
Головує на сесії: Сапощ'!<о Ігор Васильович - міський голова. 

Головуючий: На c~ciї зареєстровано 36 депутатів - у нас є кворум. 

Посr,rрила пропозиція відкрити дев'ятнадцяту чергову 

сесїн) Броварської міської ради шостого скликання. Хто 

за дa~y пропозицію прошу голосувати. 

Голосували: "за~"!~ - 37 
"ПРОJ;'и " . - не було 

" утрймалцсь " - не було 

"не голосували" - не було. 

Вирішили: Відкрцти дев'ятнадцяту чергову сесію Броварської міської 

ради· УІ сІ<:ликання. 

Головуючий: 

Головуючий: 

з'вучить Гімн України 

Ознайомив депутатів з переліком запрошених та запитав 

чи є ~ КОГ9СЬ зауваження до присутніх у сесійній залі? 

3ауваже'нь не було. 

За1'вердження Порядку денного 

запропонував прийняти Порядок денний за основу: 

.. 

{ 



Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"~'a" - 3 7 
~ . 

"проти" - не було 

"у;'римались" - не було 
"не голосували" - не було. 

І1рийняти порядок денний за основу. 
, І' 

ДО порядку денного пропонується внести наступні зміни: 
- ~a, р~комендацією профільної комісії та погоджувальної 

ради рропонується зняти з розгляду порядку денного 
питання «Про затвердження Програми реформування і 

р6~вит'ку житлово-комунального господарства міста 
.\' . 
Бровари на 2012-2014 роки». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
~'за" - 37 
"цроти" - не було 

,І . 
"утри~ались" - не було 

"lje гоhосували" - не було. 
ЗЙ:яти з розгляду порядку денного питання «Про 
за:гвердження Програми реформування і розвитку 
Ж~ІТлово-комунального господарства міста Бровари на 

2(}12-2014 роки». 
ВjЩпщзідно до подання начальника управління освіти та 

І . .. 
за рекомендаЦІЄЮ погоджувальнOl ради пропонується 

зн.яти з розгляду порядку денного питання «Про передачу 

~й!ячq,-юнацьких клубів ЦДЮК дО відділу фізкультури 
та спорту». 

X~o за, дану пропозицію, прошу голосувати. 

"з8:" ;' - 37 
"qpоти" - не було 

'~УТРИJy.fались" - не було 
"не годосували" - не було. 

'J 

3 IlЯТИ 3 розгляду порядку денного питання «Про передачу 
дитячо-юнацьких клубів ЦДЮК дО відділу фізкультури та ., 

счорту». 

Відпоtiідно до подання земельного відділу та за 

р~kомендацією погоджувальної ради пропонується зняти 

3 : РОЗFЛЯДУ порядку денного наступні питання: «Про 

ПQ.переднє погодження МІСЦЬ розташування тимчасових 

cdopy~ для провадження підприємницької діяльності» та 
«Про продаж земельних ділянок». 

Xtp за дану пропозицію, прошу голосувати. 
'Із?" ' - 37 
"~роти" - не було 

',:утримались" - не було 

"F);e ГОJ:IОСУВали" - не було. 

з:А:яти: з розгляду порядку денного питання «Про 
попереднє погодження місць розташування тимчасових 

СЧ9РУд,: дЛЯ провадження підприємницької діяльності» та 
2 



Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

«f.з:ро продаж земельних діляною>. 
-Запропонував перейти до розгляду додаткових питань. 
ЗТ$ідно з поданням Броварської міської організації 

Соціалістичної паРТll України в порядку місцевої 
інjціативи, враховуючи рекомендації профільної комісії та 

!, •• 

погоджувальнOl ради пропонується включити до порядку 

деkноtо питання «Про затвердження на посаду заступників 
Броварського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської радІО>. 
Х:го за дану пропозицію, прошу голосувати. 
,', ; " 37 за ~ -
"IJрОТИ" - не було 

"УТРИ:і\1ались" - не було 
"Ее голосували" - не було. 

! • 

ВІ<ЛЮ~ИТИ дО порядку денного питання «Про затвердження 

на посаду заступників Броварського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської радІО>. , . 
ЗгіДНQ З поданням Броварської міської організації 

G~:щіалістичної паРТll України в порядку місцевої 

tціціативи, враховуючи рекомендації профільної комісії та 
погоджувальної ради пропонується включити до порядку 
дёHHO~O питання «Про затвердження на посаду керуючого 
справами виконавчого комітету міської радІО>. 

Xto за дану пропозицію, прошу голосувати. 
';з~" - 37 
"r;rротц" - не було 
"утримались" - не було 
"не горосували" - не було. 

Вt<ЩОЧИТИ дО порядку денного питання «Про затвердження 
на посаду керуючого справами виконавчого КОМІТету 

м~ськф радІО>. 
BiдIio~iДHO до рекомендації профільної . -.. 

КОМІСll та 

~9ГОДЖУВальнOl ради пропонується включити до порядку 

денноrо додаткове питання «Про заслуховування 

ін:формації про стан законності та правопорядку на 

т~рит6рїі Броварського регіону». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

І 

"1а'" - 37 , ; 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

~"Й~ голосували" - не було. 
В.{(лючити до порядку денного додаткове питання «Про 

З~СЛУ40вування інформації про стан законності та 
правопорядку на території Броварського регіону». 

Зrlднq з поданням управління освіти міської ради та 
І 

враховуючи рекомендації профільної комісії та 

погоджувальної ради пропонується включити до порядку 
.1 " , , 

, . 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Д~HHOГO додаткове питання «Про реорганізацію 

дошкільного навчального закладу «Колосок» в дошкільний 
" : навчальний заклад ясла-садок-центр розвитку дитини 

«:$ еселка». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"~a" :. - 37 
'~ПРОТІ1" - не було 

"утримались" - не було 

"eF голосували" - не було. 
Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
р~організацію дошкільного навчального закладу «Колосок» 

"t3 дошкільний навчальний заклад ясла-садок-центр 

РQЗВИТКУ дитини «Веселка» . 
... 

. ЗГідно з поданням управління освіти міської ради та 

враХО"6УЮЧИ рекомендації профільної комісії та 
І, . .. 

цогоджувальнО1 ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про відновлення діяльності 

д~шкільного навчального закладу «Лісова казка». 
)сто з~ дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за',' - 37 
,'~,iIPOTi1" - не було 
"утримались" - не було 

~~be' голосували" - не було. 
'"Sключити до порядку денного додаткове питання «Про 
в~'Дновлення діяльності дошкільного навчального закладу 
{<Лісова казка». 

3fідно з поданням управління освіти міської ради та 

fвр!аховуючи рекомендації профільної комісії та 

п~годжувальної ради пропонується включити до порядку 

Д~HHOГO додаткове питання «Про затвердження Статуту 
дошкільного навчального закладу «Лісова казка». 
~'J;оза дану пропозицію, прошу голосувати. 

"'за" - 3 7 
"1;Jроти" - не було 

~'уrримались" - не було 
'\Іе голосували" - не було. 

В;Ключити до порядку денного додаткове питання «Про 
з'атвердження Статуту дошкільного навчального закладу 

.~<ДiCOBa казка». 

З~ідно з поданням управління житлово-комунального 
г~сrІОдарства та враховуючи рекомендації профільної 

,l<омісії та погоджувальної ради пропонується включити дО 

П9РЯД~У денного додаткове питання «Про внесення змін до 
пirану витрат грошових надходжень до міського фонду , .. 
«9хорона та раціональне використання природних 

рфсурсів» на 2012 рік». 
'Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

J 
І 

а' " за 
,! 

-37 
"~ч~()тщ" - не було 

tутримались" - не було 
"це голосували" - не було. 

Вkлючити до порядку денного додаткове питання «Про 
<о' 

вн;есення змін до плану витрат грошових надходжень до 

MkbI<Qro фонду «Охорона та раціональне використання 
fiриrюдних ресурсів» на 2012 рік». 
~TiДHO з поданням управління житлово-комунального 

.гОtподарства та враховуючи рекомендації профільної 
комісії та погоджувальної ради пропонується включити до 

рЬрядку денного додаткове питання «Про внесення змін до 
~iCЬKOЇ програми утримання та розвитку об'єктів житлово

К~NУНального господарства на 2011 2015 роки, 

. ::1атвердженої рішенням Броварської міської ради від 

O~~02.2011 NQ 127-06-06». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"~" - 37 
"mротЙ" - не було 
r,утри~ались" - не було 
~~~e голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

JJН~СЩІНЯ змін до Міської програми утримання та розвитку 

оо'єктів житлово-комунального господарства на 2011 -
~915 роки, затвердженої рішенням Броварської міської 

ради в,їд 03.02.2011 NQ 127-06-06». 
'Згідно з поданням управління комунальної власності та 

враховуючи рекомендації профільної КОМІСll та 

trогоджувальної ради пропонується включити до порядку 

Д~ЦHOI'O додаткове питання «Про безоплатне прийняття у 

,к~мунальну власність територіальної громади м.Бровари 
мдйна, що перебуває на балансі Центральної спілки 

<;tюживчих товариств України (Укоопспілка)>>. 
'Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
'"§а" - 37 
"'~роти" - не було 
~,'rтримались" - не було 

.','н.е гqJIОСУВали" - не було. 
:аклю~ити до порядку денного додаткове питання «Про 

Й~ЗОП.hатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари майна, що перебуває на 

~ 

б?лансі Центральної спілки споживчих товариств України 

. (~коопспілка)>>. 
Зriдно З поданням управління комунальної власності та 

"враховуючи рекомендації профільної комісії та 
ЦОГQДЖУВальної ради пропонується включити до порядку 

~eHHOГO додаткове питання «Про внесення змін до рішення 

5 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

!?роварGЬКОЇ міської ради від 20.10.2011 NQ 369-14-06 «Про 
1tадання дозволу на передачу комунального майна з 

q~aH6y соціально-реабілітаційного центру (дитяче 
'МіЬтечко) «Любистою>. 
Ххо З(;l дану пропозицію, прошу голосувати. 

~~~a" > - 37 
','рр ОТ,и " - не було 

" 

:'У7'Римались" - не було 
"!Іе голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

1j3несення змін до рішення Броварської міської ради від 
. 2~.102011 NQ 369-14-06 «Про надання дозволу на передачу 
кЬмунального майна з балансу соціально-реабілітаційного 
центру (дитяче містечко) «Любистою>. 

3гідно з поданням відділу капітального будівництва та 

"враховуючи рекомендації профільної комісії та 
'тд)годжувальної ради ПРОПОНУЄТЬСЯ включити до порядку 

'денного додаткове питання «Про внесення змін в додаток 
до «Міської програми по будівництву та реконструкції 

.магістральних вулиць загальноміського призначення на 

2008-2012 роки», затвердженої рішенням Броварської 

.мi~ЬKOЇ ради від 14 січня 2008 року за NQ 593-32-05» . 
• '1" 

;Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

':~a" - 3 7 
''''проти'' - не було 

,:'УТРИ~1аЛИСЬ" - не було 
~~He годосували" - не було. 

ttключити до порядку денного додаткове питання «Про 

.внесення змін в додаток до «Міської програми по 

будівництву та реконструкції магістральних вулиць 

'З~J;'альноміського призначення на 2008-2012 роки», 
, " 

~атвердженої рішенням Броварської міської ради від 14 
~lчня 2008 року за NQ 593-32-05». 
зНдно з поданням фінансового управління та враховуючи 
~KOM~Hдaцiї профільної комісії та погоджувальної ради . ' 

ЦРОПОНУЄТЬСЯ включити до порядку денного додаткове 

питання «Про прийняття коштів на здійснення видатків, що 
ВРflХОВУЮТЬСЯ при визначенні обсягу міжбюджетних 
'трансфертів з районного бюджету Броварського району до 

біодж,ету міста Бровари». 

'Х-10 за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 37 

~. • І 

,"iIPOT:~" - не було 
"утримались" - не було 

I'~e п;шосували" - не було. 
В;ключити до порядку денного додаткове питання «Про 

в'і!есеfIНЯ змін в додаток до «Про прийняття коштів на 
! " 

.~ / 6 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

.. 
j~ійсцення видатків, що враховуються при визначенні 
,обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету 
Бр<;шарського району до бюджету міста Бровари». 

Зtідно з поданням управління комунальної власності та 

враховуючи рекомендаЦll профільної комісії та 

пРгоджувальної ради пропонується включити до порядку 

":цeHH~ГO додаткове питання «Про безоплатне прийняття у 
ірму~альну власність територіальної громади м. Бровари 

, гуртожитку по вул. Красовського, 19-а». 
Хто зc:t дану пропозицію, прошу голосувати. 

!~"за" :. - 37 
"рр'от,и" - не б у л о 

?у'іримались" - не було 
''''І:Іе голосували" - не було. 
Йключити до порядку денного додаткове питання «Про 
'безоплатне прийняття у комунальну власність 
~риторіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. 
}<расовського, 19-ю>. 
Згідно з поданням управління праці та соціального захисту 

н'аселення та враховуючи рекомендації профільної комісії 
1'<" . , та погоджувальної ради пропонується включити до 

dорЯ:дку денного додаткове питання «Про введення 
,д~даткових штатних одиниць міському Центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської радІО>. 

" Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 37 
f. " 

~'1-rроти" - не було 
"утримались" - не було 
"Fe ГQЛОСУВали" - не було. 
В!<люч:ити до порядку денного додаткове питання «Про 

ItВедення додаткових штатних одиниць міському Центру 

,соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської 

paдIO>~ 

3гіднр з поданням земельного відділу міської ради та 
враховуючи рекомендаЦll профільної KOMICll та 

r1,ОГОДЖУВальної ради пропонується включити до порядку 
і Д~HHOГO додаткове питання «Про надання повноважень 

щодо укладання договорів про оплату авансового внеску в 
,., . .. . 

рахун,Ок оплати ЦіНи земельнOl ДіЛянки». 

XT~ за дану пропозицію, прошу голосувати. 
t'за" , - 37 
,. І t 

'~'gроти" - не було 
.t'Утри:мались" - не було 
І"не голосували" - не було. 

ЦI\Л~ЧИТИ дО порядку денного додаткове питання «Про 

.Н'~даНня повноважень щодо укладання договорів про 
О}lлату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

д1J~ян~и» . 

~гiДHO З поданням земельного відділу міської ради та 

&раховуючи рекомендації профільної комісії та 

.. погоджувальної ради пропонується включити до порядку 
денного додаткове питання «Про внесення змін в пункт 2 
р~шення Броварської міської ради від 05.08.2010 року N2 
1614-87-05 «Про затвердження Положення та 
r\ерсqв:ального складу KOMICll з розгляду питань, 

пов'язаних з погодженням документації із землеустрою». 

Хто; з!і дану пропозицію, прошу голосувати. 

~'за" - 37 
~'nроти" - не було 

~тримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

'цключити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін в пункт 2 рішення Броварської міської ради 
&ЇД Q5.08.2010 року N2 1614-87-05 «Про затвердження 

,~.()ложення та персонального складу комісії з розгляду 

питань, пов'язаних з погодженням документації із 
f, . 

~млеустрою» . 
Згідно з поданням юридичного відділу міської ради та 

.враховуючи рекомендаЦll погоджувальної ради . ' 
,,пропонується включити до порядку денного додаткове 

цитання «Про розгляд протесту Броварського 
~іжрайонного прокурора, державного радника юстиції 1 
К[Іасу, Гарника М.В., на рішення Броварської міської ради 

в.~д 20.10.2011 року N2 377-14-06 «Про затвердження 
''Тимчасового порядку щодо встановлення договору 
qсоб~стого строкового сервітуту земельної ділянки під 

,тимчасовими спорудами для здійснення підприємницької 

діяльності та для обслуговування інших споруд в м. 

,Ьрошіри». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"ва" - 37 
"проти" - не було 

"~тримались" - не було 

, "не голосували" - не було. 
,еКЛЮіЧИТИ до порядку денного додаткове питання «Про 

розг~яд протесту Броварського міжрайонного прокурора, 
~ержавного радника юстиції 1 класу, Гарника М.В., на 
рішен;ня Броварської міської ради від 20.10.2011 року N2 
'377 -14-06 «Про затвердження Тимчасового порядку щодо 
встановлення договору особистого строкового сервітуту 

зе:мельної ділянки під тимчасовими спорудами для 

~~фснення підприємницької діяльності та для 

,обслуговування інших споруд в м. Бровари». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

, 
" 

Запропонував після розгляду основних питань управління 

1ОО.мунальної власності розглянути наголошені додаткові . , 
дитання. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
,1'З.а" ' - 3 7 
"PPOT~" - не було 
"утримались" - не було 
""не голосували" - не було. 
Р.'озглядати додаткові питання управління комунальної 
• .,~ І 

'Власності після основних питань порядку денного. 

З:flПР~l10нував після розгляду основних питань управління 

"житлово-комунального господарства розглянути . . 
н;аголршеНІ додаткоВІ питання. 

'){то за дану пропозицію, прошу голосувати. 
'''за'' І _ 37 

; 'рр 01:И" - не було 
~ : j 

"утримались" - не було 

"ве голосували" - не було. 

,fоз гп"яд ати додаткові питання управЛІННЯ житлово-
, . 

. комунального господарства ПІсля основних питань порядку 
денного. 
Запропонував після розгляду основних питань управління . .. 
'()~вІТи, розглянути наголошеНІ додаткоВІ питання. 

,Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 37 
"'hроти" - не було 
';'.утримались" - не було 

,"іІе голосували" - не було. 
-, Розглядати додаткові питання управління ОСВІТи ПІсля 
d;сновних питань порядку денного. 

'Запропонував після розгляду основного питання 
. . . 

управЛіННЯ праЦІ та СОЦІального захисту населення 

р'озглянути наголошене додаткове питання, а також 

чсновне питання порядку денного «Про затвердження 

Програми Броварської Міської організації ВГОІ «Союз 
'Чорнобиль України» в зв'язку з тим, що доповідач 
Х:рущенко М.М. не може бути присутнім. 
"Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
'\за", - 37 
,"проти" - не було 

"~тримались" - не було 

''}Іе голосували" - не було. 

Розглядати додаткове питання управЛІННЯ праЦІ та 

dоціального захисту населення після основного питання 
llQРЯДКУ денного та основне питання порядку денного «Про 

зр,J;вердження Програми Броварської Міської організації 

БГОl «Союз Чорнобиль України». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

: > і ~ < 

'з",продонував після розгляду основних питань земельного . , .. 
Б.ЩДІЛУ розглянути наголошеНІ додаткоВІ питання. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
\:~a" - 37 
"рроти" - не було 

\'утримались" - не було 
';~~ тqлосували" - не було . 

. РОЗГJ'ядати додаткові питання земельного віддІЛУ ПІсля 
основних питань порядку денного. 

]І 

З метою повного, всебічного та неупередженого з' ясування 
'обставин нападу на депутата Броварської міської ради 
~ізаненка П О. пропонується включити до порядку денного 

. ... . 
. проект РІшення про створення тимчасовOl контрольнOl 

~OMic;iї з контролю за дотриманням законодавства 

правоохоронними органами при розслідуванні факту 

FJападу на депутата. 

rIісля" включення даного питання до порядку денного 
пропонується розглянути його першим. Хто за дану , . 
rtpопозиЦІЮ, прошу голосувати. , ' 

"за" ' - 37 
'~ПРОТJ1" - не було 

"утримались" - не було 
~~He тqлосували" - не було. 

Включити питання «Про створення тимчасовOl 

~онтрольної КОМІСШ> дО порядку денного та розглянути 

·і{ого :першим. 
'Чи є із когось запитання чи пропозиції до порядку денного? 

ЯКЩQ запитань та пропозицій не має, пропонується 
. , 

прийняти порядок денний в цілому з проголосованими 

~МІНами. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
~'за" . - 37 
•. /rРО1И" - не було 
'''утримались'' - не було 

~'!Нe голосували" - не було . . ' , , 

Прийняти порядок ден~ий .в цілому зі змінами: 

1. Про створення тимчас~вої контрольної комісії. 
2. Про безоплатне прий~ятт~ у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари майна гуртожитку по вул.Короленка 65. 
3. Про безоплатне приЙ!щтт~ у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари квартири N983 'в житловому будинку N~й 1 по вул. Грушевського 

Михайла. ' 
~ ~ . " . . 

4. Про визначення CTaTY~Y гур:гожитКlВ. 
5. Про приватизацію ЖИТJ!,о.вих приміщень гуртожитків. 
6. Про надання дозволуца сцисання комунального майна територіальної громади 
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м.Бровари. 

7. Про затвердження" порядку і нормативів відрахування господарськими 

організаціями до місцево(о БЮ'джету частини прибутку (доходу) на 2012 рік. 
8. Про використання коштів, отриманих від оренди комунального майна 

територіальної громади М. Бровари в 2011 році. 
9. Про безоплатне приЙняття у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари майна, що цepe~YBaє на балансі Центральної спілки споживчих 

товариств України (Укщ)rIспі.тіка). 

10. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 N2 369-
14-06 «Про надання ДQЗВ04У на передачу комунального майна з балансу 
соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) «Любистою>. 

11. Про безоплатне при~няття у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари гуртожитку цQ'вул.Красовського, 19-а. 
12. Про внесення змін" др «Програми охорони навколишнього природного 

середовища на 2008-2012:роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 14.01.2008 року N26I'2-32-05. 
13. Про внесення змін ДО, плаfIУ витрат грошових надходжень до міського фонду 
«Охорона та раціональю~~ використання природних ресурсів» на 2012 рік. 
14. Про внесення змін до Міської програми утримання та розвитку об'єктів , , 
житлово-комунального господарства на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради 1;3 ід 03.02.2011 N2 127-06-06. 
15. Про надбавки до посадових окладів для працівників освіти у 2012 році. 
16. Про внесення доповнень' до міської Програми «Загальна середня освіта» на 
2011-2014 р.р., затвердж~ної :рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
N2129-06-06. 
17. Про реорганізацію ДОЧlКільного навчального закладу «Колосок» в дошкільний 
навчальний заклад ясла-~адоК~'центр розвитку дитини «Веселка». 
18. Про відновлення дія.гі~носТі дошкільного навчального закладу «Лісова казка». 
19. Про затвердження CT~TYTY дошкільного навчального закладу «Лісова казка». 
20. Про затвердження l10РЯДКУ відшкодування витрат на поховання учасників 
бойових дій, інвалідів війни та померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, які проживають у м. 

Бровари., 

21. Про затвердження Програми Броварської Міської організації ВГОІ «Союз 
Чорнобиль України» на,4012-2015 роки. 

22. Про введення додаікових штатних одиниць міському Центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалід\в Броварської міської ради. 

23. Про хід виконання Програми проведення культурно-мистецьких заходів міста 
за 2011 рік. 
24. Про внесення змін др,'Додатку 2, затвердженого рішенням міської ради від 2 
липня 2010 року N21565;8'5-05~ 
25. Про затвердження Цол,оження про спеціалізоване комунальне підприємство 

Броварської міської рад}'! Київської області «Броварська ритуальна служба». 

26. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження , 
технічної документації із;земJtеустрою щодо передачі в постійне користування та 

у власність земельних ділянок, поновлення договорів оренди земельних ділянок, 

надання дозволів на СКJ~адnн:ня технічної документації по оформленню права 
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користування земельни~и, ділянками, надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відв~дення земельних ділянок юридичним і фізичним особам 

та внесення змін до рішеIj:Ь Броварської міської ради. 

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

виготовлення технічної документації по оформленню на права власності, надання 
дозволів на розроблен~ проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність та КQристування, внесення змін до рішень Броварської міської 
ради. 

28. Про надання доз воді H~ розстрочення виплати суми за земельну ділянку та 
продовження терміну УЮl;адення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

29. Про надання повноважен,Ь щодо укладання договорів про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

зо. Про внесення змін в·ііункт 2 рішення Броварської міської ради від 05.08.2010 
року N2 1614-87-05 «Про затвердження Положення та персонального складу 
комісії з розгляду гщтань, пов'язаних з погодженням документації із 

землеустрою». ; 
ЗІ. Про затвердження· ререліку назв вулиць, провулків, площ, бульвару та 
майдану на території м.~роваРи. 
З2. Про надання дозnолу виконавчому комітету Броварської міської ради 
визначити розмір пай~~о{ участі (внеску) замовників будівництва об'єктів 
містобудування у розвиtок інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Бровари. 

ЗЗ. Про внесення змін д" РІшення Броварської міської ради від 26.11.2009 N21ЗЗ2-
75-05 «Про затвердженн.~, Програми відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочен.trя за заслуги перед громадою міста Бровари на 2010-2015 
роки». 

З4. Про внесення змін .'ta доповнень до рішення Броварської міської ради від 
29.12.2011 N2504-17-06 «Про )затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку MiG.Ta 'На 2012 рік»(з наступними змінами). 
З 5. Про внесення змін m): рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 N2506-
17-06 «Про бюджет міста,на 2012 рік» та додатків 1,2,З,6,7,8. 
З6. Про затвердження з~іrу про виконання бюджету міста Бровари за 2011 рік. 
З 7. Про внесення змін в додаток 2 рішення Броварської міської ради від 

09.06.2011 N224З-09-06 «-Qpo .встановлення місцевих податків і зборів». 
З8. Про прийняття коштів на ЗДІИснення видатків, що враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету Броварського 

району до бюджету міста ~Бровари. 
З9. Про затвердження н;р, посаду заступників Броварського міського голови з 

питань діяльності викон~вчих органів міської ради. ,. 
40. Про затвердження на посаду керуючого справами виконавчого КОМІТету 

. .. " 

МІСЬКОІ ради. . 
41. Про заслуховуванlIЯ' інформації про стан законності та правопорядку на 
території Броварського Рt1гіону. 

42. Про розгляд протес!'У Броварського міжрайонного прокурора, державного 
радника юстиції 1 клаСУ."і,Гарника М.В., на рішення Броварської міської ради від 
20.10.2011 року N2 377-:-14-06 «Про затвердження Тимчасового порядку щодо 
встановлення договору 'особ~стого строкового сервітуту земельної ділянки під 

" ' 
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тимчасовими спорудам~, ДЛ5! здійснення підприємницької діяльності та для 

обслуговування інших 'споруд в м. Бровари». · , 

43. Про внесення змін в додаток до «Міської програми по будівництву та 

реконструкції магістралЬRИХ вулиць загальноміського призначення на 2008-2012 
роки», затвердженої ріщенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 року за 
N2 593-32-05. 1 \ 

44. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: 
Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

" П90 СТfJорення тимчасової контрольної комісії. 
До.Пові~ по проекту рішення та запропонував секретарю 
ра,Ци після засідання сесії міської ради провести перше 

засідання комісії. 

Пр~понується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
ДCH~'Y пр'опозицію, прошу голосувати. 

"за" - 37 
~ 

· '~ПІЮТИ " - не було 
;'~утримались" - не було 

"~iH~ Г9ЛОСУВали" - не було. 
ЧИ . є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
ріщення? 
Із.~али надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Нарійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому, 

хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
, ~~'за" - 36 
·.1проrи" - не було 

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

I1рkйняти рішення Броварської міської ради в цілому 
Ngt~21-19-06 (додається). 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

і~риторіальної громади м.Бровари майна гуртожитку 
по<ВуЛ.Короленка 65. 
Данюк ТІ. - начальник управління комунальної власності. 
Доnо:віла по суті проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
даI-W .пр<;:>позищю, прошу голосувати. 

!, ,., 

,4~за" , - 3 7 
, "іІроти " - не було 
'~тримались" - не було 

· "не голосували" - не було. 
Чи·є :в j(orOCb зауваження чи пропозиції до даного проекту 

ріwення? 
Ізз~и надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

, ~ . 
х ТО за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу ,. 
голосувати. 

('за" : - 37 
,'''проти'' - не було 
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Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступила: 

Головуючий: 

Голосували: 

, 
"~утрймались" - не було 

· ~~He голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
NQ 522-19-06 (додається). 
Л,ро б~зоплатне прийняття у комунальну власність . , 

територіальної громади м.Бровари квартири N!!83 в 
/". 

ЖІ;ІТЛОВОМУ будинку N!!21 по вул. Грушевського 

Ми:хаЙла. 

Даі,ІІ)Ж ,ТІ. - начальник управління комунальної власності. 
Доповіла по суті проекту рішення. 
Прm;r~нується прийняти дане рішення за основу. Х то за 

д~nу' пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 37 

'І 

.~';проТи " - не було , 
, ;"утримались" - не було 

:,'~e голосували" - не було. 

Якщо запитань та пропозицій до проекту рішення не має 
ПР9ПОНУЄТЬСЯ прийняти дане рішення в цілому, прошу 

ГQjIосувати. 

'~за~' - 37 
:'~проти" - не було 
'>"утримались" - не було 

· "~He голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
NQ '~23-J9-06 (додається). 
Прq nизначення статусу гуртожитків. 

Да't,Iюк Т.І. - начальник управління комунальної власності. 
Д?:rnовіла по суті проекту рішення. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
даf.jу пропозицію, прошу голосувати. 
,"~за" . - 3 7 
· ;fпроти" - не було 
,І,"утримались" - не було 
. '~He голосували" - не було. 

Чи Е: інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
ріщення? 
Бatмут Н.А. - депутат міської ради. , 
Запропонувала внести технічну правку в П.1. стосовно 

прфци:сування «вул. Степана Разіна», а саме згідно вимог 

ву.JiИця :прописується як «вул. Разіна Степана». 

СТ?-ВI1ТЬСЯ на голосування пропозиція депутата Багмут 
Н:А. : щодо внесення технічної правки дО П.1. проекту 
ріШ~ННЯ. Хто за дану правку прошу голосувати. 

:4~ja" - 3 7 
'''проти'' - не було 
'~~тримались" - не було 

: "не голосували" - не було. 
14 



Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Виестдпроголосовану правку дО П.1 проекту рішення. 

Я~,що З?lлитань та пропозицій до проекту рішення більше 

H~" має, пропонується прийняти дане рішення в цілому, , 
прошу голосувати. 

/'" 

Х і.1р за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з правкою, 

прошу голосувати. 

,:~за".. -37 
~ ~'проtи" - не було 

~~утримались" - не було 

'rHe голосували" - не було. 
гIwийняти рішення Броварської міської ради в ЦІЛому з 
правкою N2 524-19-06 (додається). 
Про приватизацію житлових приміщень гуртожитків. 
Д~tпdк ,Т.!. - начальник управління комунальної власності. 
Допові~а по суті проекту рішення та наголосила про 

вн~се;н~я правок до проекту рішення профільною комісією. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу та 

перейти до розгляду правок. Хто за дану пропозицію, 
" . 

прq>шу голосувати. 

:. "за" - 37 
,~~ПРО'fи " - не було 

"'утримались" - не було 
"~f-не голосували" - не було. 

Д~1:ІЮК 'Т.!. - начальник управління комунальної власності. 
ПРі9фільною комісією було рекомендовано внести правку дО 
П.2 прректу рішення, а саме викласти його у наступній 

редакції «2. Фірмі «Дім» виготовити документи по 

оф~рмленню права власності на житло та видати 

прИ,ватизаційні платіжні доручення на одержання житлових . . . 
чеJiІВ! fIалежних мешканцям на житлоВІ ПРИМІщення у 

гуртожитку» . 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 

Щdдо внесення правки в П.2 проекту рішення. Хто за дану 
проhозицію, прошу голосувати. 

4~заt' , - 37 
;: :(Спроти" - не було 

~~утримались" - не було 

<, "не голосували" - не було. 

Вн~сти проголосовану правку в П.2 проекту рішення. 
, ' : 

Чи Є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із::.з.али надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 
пр~~кою . 
Ххо за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з правкою, 
пр,ошу голосувати. 

,'. "за" ': - 37 
"проти" 

.. '-?утримались" 
- не було 

- не було 
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Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

, '~He голосували" - не було. 

Прййюіти рішення Броварської міської ради в цшому з 

п~вкою NQ 525-19-06 (додається). 
П'ро ,надання дозволу на списання комунального 

м~йна територіальної громади м.Бровари. 

Д~1ПОк т.І. - начальник управління комунальної власності. 
Дщ:ю:еіJ,Iа по суті проекту рішення та наголосила про 

вцесення правок до проекту рішення профільною комісією. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу та 
перей1ги до розгляду запропонованих правок. Хто за дану 

про,пОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"I~~" _ 37 
,. "1!РОТИ " - не було 
'~~утрцмались" - не було 

"'fHe голосували" - не було. 

Да1JЮК т.І. - начальник управління комунальної власності. 
ПР9фільною комісією було рекомендовано внести правку в 

ДGдаток 1 проекту рішення, а саме зняти пункт 3 в 

Пе~елі~у основних засобів. 

стhвит~ся на голосування пропозиція профільної комісії 
щодо зняття п.3 в додатку 1 проекту рішення. Хто за дану 

" 
пропозицію, прошу голосувати. 

;:, "за" - 37 
. ~Ущjоtи" - не було 
. "утрймались" - не було 

" ';'не голосували" - не було. 

Внести' проголосовану зміну в додаток 1 проекту рішення. 

Чи'є інші пропозиції до даного проекту рішення? , 
Із' ,ЩІИ rrадійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 

зміною. 

:~ ~~заj' " - 37 
" "проти" - не було 

'fУТр.ймались" - не було 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цшому ЗІ 

Зl\1Їною NQ 526-19-06 (додається). 
Про ~атвердження порядку і нормативів відрахування 

гщ~родарськими організаціями до місцевого бюджету 

ч~стини прибутку (доходу) на 2012 рік. 
Д~юк т.І. - начальник управління комунальної власності. 
дОIfовіла по суті проекту рішення. 
ПрЬпонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дайу пропозицію, прошу голосувати. 

" ,,' 37 ".,за, -
, ~'проти" - не було 

~ "утримались" - не було 
'~'He' голосували" - не було. 

, ' 
, , 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

" 

Чи·є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із 'зЩ1И надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Х1і'о за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
" ; 

голосувати. 

'.'за~" ' -37 
; '~ііроти" - не було 
"утримались" - не було 

"~.e г;'олосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.N~;52?-J 9-06 (додається). 
Про використання коштів, отриманих від оренди 

к~~унального майна територіальної громади м. 

Бровари в 2011 році. 
Дf1,нюк Т.І. - начальник управління комунальної власності. 
ДЙ,hОВЧІа по суті проекту рішення. 
Цропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дЩ1у пропозицію, прошу голосувати. 

,,: '~за" . - 3 7 
, \~про:ги " - не було 

: ~утр~мались" - не було 
, "не голосували" - не було. 

Чи' t інші пропозиції до даного проекту рішення? 
ІЗ'зал~ надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

хТр ~a;' те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
Г0л,оСУJ3ати. 

','~за",. -37 
\ . , 

, "проти" - не було 

: '~утримались" - не було 

'~He голосували" - не було. 

r1рийн~ти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~.'528-)9-06 (додається). 
Црр безоплатне прийняття у комунальну власність 

Тef)иторіальної громади м.Бровари майна, що перебуває 
ца' \балансі Центральної спілки споживчих товариств 
У ~раїни (Укоопспілка). 

Д~lIЮК т.І. - начальник управління комунальної власності. 
Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 

. f ~ • 

ВFlусеНRЯ правок в проект Рlшення . 
.Пропонується прийняти дане рішення за основу та перейти 

д9І.' роз,:гляду правок. Хто за дану пропозицію, прошу 

ГО1ІОсувати. 

~,~за" - 37 
... ":проти" - не було 
: ':утримались" - не було 
; 4'~e голосували" - не було. 

17 



Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

'. 
дЗfIЮК Т.І. - начальник управління комунальної власності. 
В::зв' язку з уточненням назви підприємства пропонується 
вн~сти правки до пунктів 1 та 3 прописавши назву 

"'. . 
пі.дri:риємства як «Центральна спілка споживчих товариств 

України (Укоопспілка)>>. 

Ставиться на голосування пропозиція про внесення 
Y't6~Hefioї назви підприємства у пункт 1 та 3 проекту 
рj~еНЩІ. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

І 

. ~'за" - 37 
,. '.:проти " - не було 

" "б :', " утримались - не уло 

, .. "не голосували" - не було . 
. В~ести проголосовану правку у пункти 1 та 3 проекту 

Рlщення. 

5(~d З,апитань та пропозицій більше не має, пропонується 
.. , v . • • 

Пl?ИИНЯ~ТИ дане РІшення в цшому з проголосованою 

пр.~вкщо. Прошу голосувати. 
".". 37 '. '.за -

" "проти" - не було 
, ~"утримались" - не було 

\, "не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 

JJравкою N2 529-19-06 (додається). 
Про ВJ:lесення змін до рішення Броварської міської 

ради ~iд 20.10.2011 Х!! 369-14-06 «Про надання дозволу 
" на передачу комунального майна з балансу соціально-

р:~~б~лjтаційного центру (дитяче містечко) 
«Любистою>. 
да,нюк Т.І. - начальник управління комунальної власності. 
Допові~а по суті проекту рішення. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
, ' . 
даЕу,пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

" ,"за" - 37 
'~'проти " - не було 

І , 

" "утримались" - не було 

."I~He голосували" - не було. 
ЧИ є iH~i пропозиції до даного проекту рішення? 
І5 З.ал:е надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

XT~ за,' те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
'І, \ 

голо~увати. 

, #.'за" " - 37 
';'''дроти'' - не було 

. ·'утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

Jf2 '530-) 9-06 (додається). 
Цро безоплатне прийняття у комунальну власНІСТЬ 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

>І ,'. 

територіальної громади м.Бровари гуртожитку по 

вуЛ.Красовського, 19-а. 
Данюк т.І. - начальник управління комунальної власності. 
ДQl!ові:ла по суті проекту рішення та наголосила про 

, " . 
внесення правки до проекту Рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 

нрзгля~ути правки. Хто за дану пропозицію, прошу 
голо~увати. 

"за",' -37 
"'Проти" - не було 

~'уТримались" - не було 
'I~ "не голосували" - не було. 

І 

Данюк т.І. - начальник управління комунальної власності. 
а\ зв' язку з уточненням назви підприємства пропонується 
внести правки до пунктів 1 та 3 прописавши назву 

~ , 

підприємства як «Центральна спілка споживчих товариств 

України (Укоопспілка)>>. 
С~~иться на голосування пропозиція про внесення 

уТО.qненої назви підприємства у пункт 1 та 3 проекту 
рі~ення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

, ~'за" - 37 
" :гпроти " - не було 
~~'утрИ:мались" - не було 
': "не голосували" - не було. 
ВlІести проголосовану правку у пункти 1 та 3 проекту 

.. ' 

рш,rення. 

Якщ() запитань до проекту більше не має пропонується 

llPl1ЙЮІТИ дане рішення в цілому з проголосованою 
прав:ц:ою, прошу голосувати. 

:'~'з'а;' . - 37 
'А' , "проти" - не було 

'f'у.тримались" - не було 
!,: "не ~~лосували" - не було. 
Прийщпи рішення Броварської міської ради в цшому з 

правкою N2 531-19-06 (додається). 
Пt>О '1', внесення змін до «Програми охорони 

на~~ол'ишнього природного середовища на 2008-2012 
р~кю>': затвердженої рішенням Броварської міської ради 
віА 14.01.2008 року К!!612-32-05. 
Во:щюк К.а. начальник управЛіННЯ житлово-

КOJ\Ilунального господарства. 

Допові'h по суті питання та наголосив про внесення правки 
ДО,проекту Рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 

перейти до розгляду правок. Хто за дану пропозицію, 
., 

пррщу голосувати. 

: ".;за". - 3 7 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

~~ "'проти" - не було 
!, ·~уТримались" - не було 

:' ~'He голосували" - не було. 
ВQЗНЮК К.а. начальник управЛІННЯ житлово-

комунфІьного господарства. 

В пун~т 1.4 пропонується внести зміну щодо «Кількості 

св~рдлЬвин під тампонаж» змінивши кількість з 7 на 11. 
СТ$ВИТ,ься на голосування пропозиція щодо внесення 

наrолщпеної правки до п.l.4. Хто за дану пропозицію, 

ЩJQшуголосувати. 

, "за" - 37 
~~ро~и " - не було 
"У~РlІМались" - не було 
~<'He голосували" - не було. 

Вн:ести;,проголосовану правку дО П.1.4 проекту рішення. 
Чи; є' ~нші пропозиції чи запитання до даного проекту 
ріщенн~? 
Із ,1али надійшла пропозиція прийняти дане рішення в ЦІЛОМУ з 

пр~в't<О19, 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цшому з 
прЬгодрсованою правкою, прошу голосувати. 

,," " 37 ' за ,: -
І , 

~'Пl'оти" - не було 

I:~, ~'утримались" - не було 
, "rнe голосували" - не було . . , 

J;lРИЙН~ТИ рішення Броварської міської ради в цшому з 
цравкою N2 532-19-06 (додається). 
Про внесення змін до плану витрат грошових 

надходжень до міського фонду «Охорона та раціональне 
В$ористання природних ресурсів» на 2012 рік. 
в.рзню~ К.а. - начальник управління житлово
КОМУflального господарства. 

ДQпові:в по суті проекту рішення. 

nрЬпонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
) . 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

'. "за", - 37 
~:ПРОJИ " - не було 

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

Чи t інші пропозиції чи запитання до даного проекту ,', 
ріщення:? 
Із ~алй надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому, 

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

, ·'зtl" , 
"проти" 

,і 

.. "утримались" 
,\' '( 

-37 
- не було 

- не було 
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Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ 533~19-06 (додається). 

Про, внесення змін до Міської програми утримання та 

РО~ВИ'І;:~у об'єктів житлово-комунального господарства 

.щ; 2611 - 2015 роки, затвердженої рішенням Броварської 
l\fісь~ої ради від 03.02.2011 Х2 127-06-06. 
Вqзнюк К.а. начальник управління житлово-

крмунального господарства. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
даJ-ІУ пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

" ~'за" - 3 7 
. "проти" - не було 

,:' ~1;утрймались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Чщ' є: Ї'Нші пропозиції чи запитання до даного проекту 
•. ' ."? 

Р·lшення. 

Із'~.али надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Х'і;о за"те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

ГQлосувати. 

" J'за;' - 37 
'J,проти" - не було 
~'утримались" - не було 

;. "не голосували" - не було. 
r1р.иЙняти рішення Броварської міської ради в цілому 
.Ni 534-19-06 (додається). 
Про надбавки до посадових окладів для працівників 

, \ 

ос~іти у 2012 році. 
Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 
Д.qпо'віВ по суті проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
даJ;Iу пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

i~ 
~'за" - 37 

, "прqти " - не було 

~'утрІ.імались" - не було 
, "не голосували" - не було. 

Ч~' є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
Із ~али н:адійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

X:ro за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

'; t'за" - 3 7 
~; "проти" - не було 
:'утримались" - не було 

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

21 



16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

И~ 535-19-06 (додається). 
Пl?~ внесення доповнень до міської Програми 
«3агальна середня освіта» на 2011-2014 р.р., 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 

03~02.2011 Х!!129-06-06. 
Оuищенко В.І. - начальник управління освіти. 
Доповів по суті проекту рішення та наголосив про .. 
внес~ння правки до додатку проекту рішення. 

,1 .' ' ~ • 

П~оцонується прииняти дане РІшення за основу та 

перейти до розгляду правки. Хто за дану пропозицію, 
прЬшутолосувати. 

1\ "за" - 37 
"ПРQТИ " - не було 

" ~'утримались" - не було 
. ~'He голосували" - не було. 
О~ищенко В.І. - начальник управління освіти. 
В 'додаток проекту рішення пропонується внести правку у 
ПУlІ~Т 31, а саме замість «Реконструкція фасаду ЗОШ N21 О» 
ПРОп'исати «Капітальний ремонт фасаду ЗОШ N2 1 О». 
Стави~ься на голосування пропозиція щодо внесення 
Н;~ГdЛОlliеної правки в пункт 31 додатку проекту рішення. 
Xto ~a дану пропозицію, прошу голосувати. 
, :' '" 1. _ 3 7 
.. , :Щ 
",' "цроти " - не було 

,"'утримались" - не було 

'І; "не голосували" - не було. 

ВIfест:ц проголосовану правку в додаток проекту рішення. 

~и є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
, ? 

РІШЩШЯ. 
! 

I~ ;зали ,надійшла пропозиція прийняти дане РІшення в ЦІлому з 

правкою. 

Хто 'зц те, щоб прийняти дане РІшення в ЦІЛому з 

чроголосованою правкою, прошу голосувати. 

"за" - 37 
1 • 

, ~'проти" - не було 

"утримались" - не було 

~'He голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в ЦІЛому з 
пра,ВКОЮ N2 536-19-06 (додається). 
IJРО реорганізацію дошкільного навчального закладу 

«Колосок» в дошкільний навчальний заклад ясла-. '," 

садок-центр розвитку дитини «Веселка». 

Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 
Доtювів по суті проекту рішення. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
да,нупропозиЦlЮ, прошу голосувати. 

~. ''За'' - 37 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

'~'про:rи" - не було 
,~ "утримались" - не було 

:'не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
ріщення? 
I~ зми l):адійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Х,\О за~те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 
"за" -37 
;'проти" - не було 

'" "утримались" - не було 
~'He голосували" - не було. 

Црийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
NQ.537-19-06 (додається). 
ЧР{) відновлення діяльності дошкільного навчального 

закладу «Лісова казка». 
O~mДeHKo В.І. - начальник управління освіти. 
Доповів по суті проекту рішення. 

Пропоиується прийняти дане рішення за основу, хто за дану 

ІІр~:шозицію, прошу голосувати. 
','за" , - 37 
~'проти" - не було 

"утримались" - не було .. , 
~'He голосували" - не було . 

. І 

Чи Є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

Р1щення? 
І~jали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

голосувати. 

"за" - 37 
~'hРО~И" - не було 

" "утрhмались" - не було 
"це голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
NQ .538-,19-06 (додається). 
Цро затвердження Статуту дошкільного навчального 
закладу «Лісова казка». 

Qnищенко В.І. - начальник управління освіти. 
Доповів по суті проекту рішення та наголосив про 
внесення правок до тексту статуту. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 
перейти до розгляду правок. Хто за дану пропозицію, 

црошу голосувати. 

"за" - 37 
, ~'проти" 

1, "утримались" 
<"не голосували" 

І 

- не було 

- не було 

- не було. 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Онище~ко В.І. - начальник управління освіти. 
При підготовці статуту в зв' язку з технічними проблемами не 

були включені пункти стосовно вимог до посади завідуючого 
. " 

щ:фшільним навчальним закладом, тому пропонується 

вt<лючити дані пункти у П.8 після підпункту 8.2: 
«8.;3. На посаду завідуючого дошкільним навчальним 

~(:\.КЛадом призначається особа, яка є громадянином України, . . .. 
яка має ВІДПОВІдну вищу педагоГІЧНУ ОСВІту не нижче 

ОС13ітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж 

цtщагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як 3 
РОJ<!И, d також організаторські здібності, та стан здоров'я не 

І І 

перешкоджає здійсненню професійних обов' язків. 

8.4. 'Призначення на посаду та звільнення з посади 

З~Бідуючого та його заступників здійснюється начальником 

управлjння освіти» та внести зміни у нумерацію у П.8. 

(,:тавиться на голосування пропозиція про внесення 

»аголошених змін у П.8 статуту. Хто за дану пропозицію, 
о, , 

пр:о,шу голосувати. 

l'за~' - 37 
~'проти" - не було 

\1 4'утр~мались" - не було 
"H~ г,олосували" - не було. 

~HeCTI1 проголосовані правки дО П.8 статуту. 

Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 
Псівідомив про внесення технічної правки в кінці статуту, а 
саме замість «3авідуюча ДН3 «3ірочка» прописати 

«3~віДу'юча ДН3 «Лісова казка». 

с.Тавиться на голосування пропозиція про внесення 

наГОЛОЦІеної технічної правки в кінці статуту. Хто за дану , . 
~РЬnОЗИЦlю, прошу голосувати. 

~'за" - 37 
, ~'проти" - не було 

"утримались" - не було 
~'He rtшосували" - не було. 

Внести проголосовані правки до статуту. 
Чц" 0 інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

\ 

рішення? 

ВиногР.,адова Л.М. - заступник міського голови. 
ПQпросила уточнити чи не має помилки в зазначеній адресі 

~' 'вул. Кутузова, 14-а, адже соціально-реабілітаційного 
цe~Tpy' (дитяче містечко) «Любисток» мав адресу вул. 

:Кутузова, 14. 
Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 
Пояснив, що в документах, які передавались було зазначено 

! ' 

(<вул. Кутузова, 14-а». 

Я~ЩО запитання та пропозицій більше не має, 
пропонується прийняти дане рішення в цілому з 

. ' 24 
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Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

;' . 
проголосованими ЗМІНами, прошу голосувати. 

; ,"за". - 37 
" ~'проти" - не було 
"утримались" - не було 

'~'He голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в ЦІЛому ЗІ 

зміІ;нtми N~ 539-19-06 (додається). 
Про затвердження Порядку відшкодування витрат на 

П.<~хош)ння учасників бойових дій, інвалідів війни та 

п'омерлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та ,-
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, які 

пр'ожи~ають у М. Бровари. 
Петренко А.І. начальник управління праці та 
сощалвного захисту населення. 

Доповіла по проекту рішення та наголосила про внесення 
т~~нічної правки в додаток до проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 
перейти до розгляду правки. Хто за дану пропозицію, 

~ 

прошу голосувати. 
, І 

.. "за" - 37 
, :'проти " - не було 

,~; "утримались" - не було 

"не L'олосували" - не було. 

Ц~TpeHKO А.І. начальник управЛІННЯ праЦІ та 
срціаль,НОГО захисту населення. 

В,. додатку проекту рішення в П.6 Порядку пропонується 
внести технічну правку видалити наступні повторення «
надання труни; - надання вінка похоронного з траурною 

сtрічкою (з написом чи без нього)>>. 
Сr:ави'l'ЬСЯ на голосування пропозиція щодо внесення 

о;зkученої технічної правки в П.6 Порядку. Хто за дану 
проп~з.иЦІю, прошу голосувати. 

, "ва" - 37 ,j' ; 

(., "проти" - не було 

~'утримались" - не було 
, ' ~'He голосували" - не було. 
Внести проголосовану технічну правку дО П.6 Порядку. 

ЧИ є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із. -зали' надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 
пра13КОЮ. 

Хто 'З~ те, щоб прийняти дане рішення в ЦІЛому з 

црЬtолосованою правкою, прошу голосувати. 
"за," . - 3 7 

, 7~роти " - не було 
'fутримались" - не було 

~'He г.олосували" - не було. 

'.t ',О 
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Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

, .,.. 
IJРИЦНЯТИ рішення Броварської міської ради в цшому з 
чра;nІ<ОЮ NQ 540-19-06 (додається). 
Про ,затверджеННSІ Програми Броварської Міської 

ОРfанізації ВГОІ «Союз Чорнобиль України» на 2012-
2015 роки. 
Пе,тренко А.І. начальник управЛІННЯ праЦІ та 
~юціального захисту населення. 

ДОhQвіла по проекту рішення та наголосила про .1 ,< 

рЄЖdмендовані профільною комісією зміни в додаток до 
.' ~ . . 
проекту Рішення. 

[,ІРG)ПОНУЄТЬСЯ прийняти дане рішення за основу та перейти 
.l1;o' розгляду рекомендованих змін. Хто за дану пропозицію, 
прршу tолосувати. 

, "за" - 37 
"про:rи " - не було 

"утримались" - не було 
, "не голосували" - не було. 

П~тренко А.І. начальник управЛІННЯ праЦІ та 

сЬціального захисту населення. 

Профільною комісією було рекомендовано внести зміни в 

доhаток до проекту рішення, а саме пункт 1 Кошторису 
ви,класти у наступній редакції: «Шанування дня учасників 

ЛЩА на ЧАЕС та державних свят, надання матеріальної , . . . 
дрпомqги на ЛІкування та ВИРІшення СОЦІально побутоJ3ИХ 

ци:r:ань інвалідів та постраждалих від аварії на ЧАЕС». 

Ставиться на голосування пропозиція щодо внесення 
О'3~ученої зміни до пункту 1 Кошторису. Хто за дану 

r$рЬпозицію, прошу голосувати. 

','за" - 37 
~'про,ТИ " - не було 

': '~утримались" - не було 
. ~'He г~лосували" - не було. 
Внести проголосовану зміну до пункту 3 Кошторису. 
Пбтренко А.І. начальник управління праці та , , 

соціального захисту населення. 

Також профільною комісією було рекомендовано викласти 

чУикт 3 Кошторису У наступній редакції: «Транспортні 
в.итраТІ;і (розбудова осередків у м.Бровари, поїздки М.Київ 

та 'м. Чорнобиль)>>. 
Ставиться на голосування пропозиція шодо внесення 
оз~учеіюї зміни до пункту 1 Кошторису . Хто за дану 

dрЬпозицію, прошу голосувати . 
. ~'за" 1 - 37 

. '" ~'проти " - не було 

'''утримались'' - не було 

,.:~'He ;олосували" - не було. 
Внести проголосовану зміну до пункту 1 Кошторису. 

~ ": 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

ЯІ<іЩО запитань та зауважень до проекту рішення більше не 

має, пропонується прийняти дане рішення в цілому з 

пр~голосованими змінами. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосу)3ати. 

~.'за" • - 37 
" ~'проти " - не було 

~'утрrrмались" - не було 
.. '~e голосували" - не було. 
nр~йняти рішення Броварської міської ради в цшому ЗІ 
з!'1l:н;ам'й NQ 541-19-06 (додається). 
Про' введення додаткових штатних одиниць МІСЬКОМУ 
Цен,ТРУ соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

~.pOBapCЬKOЇ міської ради. 
Петренко А.І. начальник управЛІННЯ праЦІ та , 
соЦіального захисту населення. 

Доповіла по проекту рішення. 

ПР;ОnOlіується. прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дан)' ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" . - 37 
, ~'проти " - не було 
. :'утрцмались" - не було 

, ~'He голосували" - не було. 

ЧИ є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
І'з зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Х 1:0 зао те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

оо "за" - 37 
~'riроти " - не було 

"утримались" - не було 

~'He голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~542-4 9-06 (додається). 
Пр@ хід виконання Програми проведення КУЛЬТУРНО

М~,~тец~ких заходів міста за 2011 рік. 
Б'.lІ'Мут Н.А. - начальник відділу культури. 

Допо]3і~а по проекту рішення. 

Цр,оионується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
дfi~у пропозицію, прошу голосувати. 

"за" ' - 37 
"'проти" - не було 

"уrРJДмались" - не було 

, ~'He голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

ріфення? 
ІЗ, зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому, 

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

Вирішили: 

24. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

""" 

гQлосувати. 

"за" - 37 
'''проти " - не було 
І 

"утримались" - не було 

~'He r'олосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 543-19-06 (додається) . 

• > 

Q.pp внесення змін до Додатку 2, затвердженого 

ріuщнням міської ради від 2 липня 2010 року .NH565-
85;-05. 
Луд~енко Д.К. директор теРИТОРІального центру 
соща:ль'ного обслуговування. 

дdпові:ла по проекту рішення. 
П:gопонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 

, } . 
ДjЗЯ.у пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

, "за" - 37 
-l І ~ 

'~'проти " - не було 
: "утримались" - не було 

~'He голосували" - не було. 

ЧИ ; є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
ріЧІеНІЖ? 
І~;зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

Г9.JІОсувати. 

;' "за" - 37 

.;'цроти " -не було 
/ "утримались" - не було 

:іне голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в ЦІЛому ЗІ 

змjною,N2 544-19-06 (додається). 
ц.,ро затвердження Положення про спеціалізоване 

комунальне підприємство Броварської міської ради 

К4їв:ської області «Броварська ритуальна служба». 
До' сесійної зали увійшов депутат Антоненко В.О. 
Всього п;рисутньо 37 депутатів. 

~QРнієнко В.О. - директор спеціалізованого комунального 
підприємства «Броварська ритуальна служба». 
Дф:то'ві13 по проекту рішення. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
ДЩfу'nропозицію, прошу голосувати. 

", "за" - 3 8 
,/'проrи" - не було 

" ~'утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 
, , 

ЧІ1' 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: 

26. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішив: 

Виступив: 

Хто за:Те, щоб прийняти дане РІшення в ЦІЛому, прошу 

ГО~Осувати. 

~'за'" - 38 
'''про:ги " - не було 

. ':'утр~мались" - не було 

("'не голосували" - не було. 
ПgиинlІти рішення Броварської міської ради в цілому 

.N~\545-19-0б (додається). 
~po припинення права користування земельними 

"" . . . 
.ц~Jtянками, затвердження техНlЧНOl документаЦIl ІЗ 

земл~устрою щодо переда чі в постійне користування та у 
,.1 1 

в{іЦСНість земельних ділянок, поновлення договорів 

оренди земельних ділянок, надання дозволів на 
скдадання технічної документації по оформленню права , 
ко'ристування земельними ділянками, надання дозволів 

на; розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

з~м,ельних ділянок юридичним і фізичним особам та 

вitесення змін до рішень Броварської міської ради. 
М~йборода С.А. виконуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
дctповіhа по проекту рішення. 
Пропоjrується прийняти дане рішення за ОСІ-ІОВУ . Хто за 
дa~y ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

<І ·'за" - 3 5 
'І' 

~'проти " - 1 
, t'утримались" - 2 

і,' "не голосували" - не було. 
Чи" є\ інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

р'і·tnення? 
Сі,мутін Р.Б. - депутат міської ради. 

Бсіступив із зауваженнями до пА.1 проекту рішення, 
стосовно ТОБ «Алютех», запропонувавши зняти даний 

ПУНКТ, в зв'язку з тим, щО ТОБ «Алютех» не використовує 
земельну ділянку за цільовим призначенням (зауваження 

прqIJозиції в письмовому вигляді додаються). 

Роз' яс.flИВ відносно порушеного питання по ТОБ 
«~ютех». 

О;rже, І, ставиться на голосування пропозиція депутата . 
С.ї,мутіна Р.Б. щодо зняття пА.l в проекті рішення. 

J\16 за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 1 
~'проти " - 35 

'І: "утримались" - 2 
?де голосували" - не було. 

I1ропозицію депутата Сімутіна Р.Б. стосовно зняття пА.l 

Н,е,шдтримати. 

~it.1YTiH Р.Б. - депутат міської ради. 
'.' 

29 



Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

в'цступив із зауваженнями по П.9.21 та п.9.22, стосовно 

TQB «Лагрітос» та ТОВ «БДК «Меркурій». Запропонував 
11 • • • 

ВІдмовити даним ПІдприємствам у продовжею термІНУ 

украдення та проведення державної реєстрації договору 

9ренди; в зв'язку з тим, що дані підприємства не 

БИКОРЩ::ТОВУЮТЬ свої земельні ділянки за цільовим 

пPkзначенням (зауваження і пропозиції в письмовому 
Йhfляді додаються). 
П~яснив, що починаючи з 2008 року Броварська міська 

J, , 

рада проводить роботу по укладанню додаткових угод до 

іСI;lУЮЧМХ договорів оренди, в зв'язку з тим, що була 
~ : \ ... . 

з~інена нормативна грошова ОЦІНка земель 1 ВІДПОВІДно 

зб~,ЛЬШ.{1лась орендна плата. Тому в прийнятті даного 

рішення в першу чергу зацікавлена міська рада. 
Отже, ставиться на голосування пропозиція депутата 
Сіt\1утіиа Р.В. щодо відмовлення у продовжені терміну 
у~ладення та проведення державної реєстрації договору 
оренди ТОВ «Лагрітос» та ТОВ «БДК «Меркурій». 
ХТо за дану пропозицію, прошу голосувати. 

:'за" - 1 
~~проти " - 34 
"утримались" - 3 
~'He голосували" - не було. 
І 

Цропозицію депутата Сімутіна Р .В. стосовно ВІдмови по 

п~~,,21 та П.9.22 не підтримати. 

xifo за те, щоб прийняти дане рішення в ЦІЛому, прошу 
го,р осу:ва ти. 

Уз'а" - 35 
"проти" - 1 
f'утримались" - 2 

,,; "не rолосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
Ng: 546-19-06 (додається). 
Про' цередачу земельних ділянок громадянам у 

в#асність, надання дозволів виготовлення технічної 
документації по оформленню на права власності, 

ц~ання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо ,відведення земельних ділянок у власність та 
~~РflСl'ування, внесення змін до рішень Броварської 
міСI?КОЇ ради. 

Майборода С.А. виконуюча обов'язки начальника 
! 

земельного відділу - заступник начальника. 
" 

Доповіла по проекту рішення. 

П~опонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

:'за" . - 35 
, і, 

, :', "про,ТИ " - 1 
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Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

28. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

, r'утримались" - 2 
, ~'He голосували" - не було. 
Ч~ є пропозиції чи запитання до даного проекту рішення? 

G,iMYTЇH Р.Б. - депутат міської ради. 

ВИСТУПІ:ІВ із зауваженнями до П.l 0.1 стосовно громадянина 
~Jчубея М.М. та запропонував зняти дане питання з 
рDЗгляду та відправити на до вивчення і врегулювання 

Вl~пdвідно до законодавства України (зауваження 
пропозиції в письмовому вигляді додаються). 
Роз' ЯСIj;ИВ щодо процедури яка передує підготовки даних 

р,іІЬень, крім того зауважив, що у 2011 році вносились зміни 
ДО,Дет~льного плану міста. 

С:f:.авит~ся на голосування пропозиція депутата Сімутіна 
P'~B: щодо зняття п.10.1 проекту рішення. 
Х1jь.За дану пропозицію, прошу голосувати. 

" "за" - 1 
"~'про'l'И " - 33 

. "утримались" - 4 
"не tолосували" - не було. 

І1ророз\иціЮ депутата Сімутіна Р.Б. стосовно зняття П.1 0.1 
, . 
H~ шдтримати. 

ЧИ:' є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

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

; ",. 
~Ч), за ,те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

~~~ ., г'9д ~'сувати!. 

і і' . "~о - 34 
" '~.,~ tI І 
І, ')dpQ,ТИ " - 1 
'~ljjCt.kмались" - 2 
~:,іf'rол;осували" - не було. 

nнhЙня~и рішення Броварської міської ради в цілому 
.Ng:~47-19-06 (додається). 

Про н~дання дозволу на розстрочення виплати суми за 

з~tkельну ділянку та продовження терміну укладення 
Дрговору купівлі-продажу земельної ділянки. 
М~йборода С.А. виконуюча обов'язки начальника 
зе~ельного відділу - заступник начальника. 
Допові,р.а по проекту рішення. 

І1р'опонується прийняти дане рішення за ОСІ-ЮВУ . Хто за , . 
дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

~'з'а" - 35 
" "проти" - не було 
,~'утримались" - 2 

, ~'He голосували" - 1. 
ЧІ1 є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

р.іinення? 
Із зали н~дійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

29. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

ХТ9 за ,те, щоб прийняти дане РІшення в ЦІЛому, прошу 
Г9лосуВати . 

. "за" : - 35 
':fпро'rИ " - 1 

. '~'УТРJ1Мались" - 2 
~,»e голосували" - не було. 
" ~\ t 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 ,548~19-06 (додається). 
ПРО' Щщання повноважень щодо укладання договорів 

.," , . 
про оплату авансового внеску в рахунок оплати ЦІНИ 

з~"ельної ділянки. 
майборода С.А. виконуюча обов'язки начальника 
земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Д6повіла по проекту рішення та наголосила про внесення 
. . 

пр~вок до проекту РІшення. 

ПРОUОІ:іується прийняти дане рішення за основу та 

перейти до розгляду правок. Хто за дану пропозицію, 
прошу голосувати. 

"за" " - 37 
','проти " - 1 

~ "утрipvIались" - не було 
"не голосували" - не було. 

J\:1айборода С.А. виконуюча обов'язки начальника 
-:-" . .. 
земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

За/рекомендацією профільної комісії вноситься технічна 

гіР$.вка: в П.2 проекту рішення в назву вулиці, прописавши 
ті 5.jiK «вул. Димитрова,l19». 

1р.'lCОЖ .. в зв'язку з уточненням площі земельної ділянки в 
П.2 вноситься правка - замість «0,0854 га» прописати 
«O~0677 га». 
Ставиться на голосування ПРОПОЗИЦІя внесення 

НЩ"ОЛЩlIених правок в П.2 проекту рішення. Хто за дану 
f ". 

Щ!>()ПОЗ;ИЦІю, прошу голосувати. 

~'за~' - 37 
;, "fПРО1;И " - 1 
"утримались" - не було 

" '~'He г:олосували" - не було. 

:Внести проголосовані правки дО П.2 проекту рішення. 
Чlf є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішенн~? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане РІшення в ЦІлому з 

,І. І 

правкою. 

Хто з~' те, щоб прийняти дане рішення в ЦІЛому з 
ПV~fолосованою правкою, прошу голосувати . 
.' "за" - 37 
::проти " - 1 

.і 

'fутр'fj:Мались" - не було 
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Вирішили: 

30. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

31. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

~'нe tолосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 549-19-06 (додається). 
Пgо внесення змін в пункт 2 рішення Броварської 

міСі.коі ради від 05.08.2010 року Х2 1614-87-05 «Про 
! 

заl'~ердження Положення та персонального складу 

Ko~icii~: з розгляду питань, пов'язаних з погодженням ., ' 

документації із землеустрою». 

М~Щ)О1?ода С.А. виконуюча обов'язки начальника 
з~мель~ого відділу - заступник начальника. 

Дqпові[Іа по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
да~УПRопозицію, прошу голосувати . 
. '~за" < - 37 
, "проти " - 1 
. '~утр~мались" - не було 

<І< "fIe голосували" - не було. 
Чц є: інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
ріфеНІf~? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

ХтО заjте, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

~;за" " - 37 
"про;rи " - 1 
~'утримались" - не було 

':: "'ве голосували" - не було. 
ПРJIЙНЯ:ГИ рішення Броварської міської ради в цілому 
.Ne 550'::19-06 (додається). 
Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, 
пл'рщ, бульвару та майдану на території м.Бровари. 

Рибак~:~а Л.Є. - начальник управління містобудування та 
ар:~іте~!ури, головний архітектор міста. 
Доьовіда по проекту рішення та наголосила про внесення 
пр~вqк,ДО проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу та 
перейти до розгляду правок. Хто за дану пропозицію, 
пр~шуГолосувати. 

'''за''·:' -38 
їпроти " - не було 

/J~утримались" - не було 

\'не голосували" - не було. 

~ир.акоВа Л.Є. - начальник управління містобудування та 
архітектури, головний архітектор міста. 

В, \Ц(щ~:гок до проекту рішення за рекомендацією комісії з 

пи1'ань по підготовці пропозицій щодо найменування та 

ша~е flа,йменування вулиць, провулків, площ, парків міста 

П;РЬПОНУЄТЬСЯ внести такі правки: 
33 



Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

:\~ 

. , , , 

1) «вfл. Боголюбова Академіка» прописати як «вул. 
Боголюбова академіка»; , . 
СТ:;lВИТЬСЯ на голосування пропозиція внесення наголошеної 

пр~~ки~Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
'''~a'' - 38 
':nроти " - не було , , 

'( ~утримались" - не було , ~ . 
. "ne голосували" - не було. 

t ' . 
:ецести проголосовану правку в додаток до проекту 

ріціенН;я. 
РИбfl.J.tо~а Л.Є. - начальник управління містобудування та 

~ t .. t ....... 

а~Х1Тектури, головнии арХ1Тектор МІста. 

2) . «ву.п. Воїнів-Інтернаціоналістів» прописати як «вул. 

~OlHiB~ інтернаціоналістів»; 
Ставиться на голосування пропозиція внесення наголошеної 
пр~вкщ Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

І t о' 

,";'·'за" . - 38 
'~:цроти " - не було 

;,: '~утр~мались" - не було 
~.'He ~олосували" - не було. 

:в.~eCT~ проголосовану правку в додаток до проекту . . 
РІшення. 

Рир.акqва Л.Є. - начальник управління містобудування та 

архітектури, головний архітектор міста. 

3).«вул. Восьмого з'їзду Рад» прописати як «вул. Восьмого 

з~'ї1ду рад»; 
Ст.авиться на голосування пропозиція внесення наголошеної 

." 
п'ра~киі Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за"" - 38 
?про:rи" - не було 
"'утримались" - не було 

~'\He r,олосували" - не було. 

ВfiестЙ проголосовану правку в додаток до проекту 
рн:gен:ня. 

(, . 
~й6акова Л.Є. - начальник управління містобудування та 

архітектури, головний архітектор міста. 

4) f~<луй;.: Заслонова К.» прописати як «вул. Заслонова»; 
Ставиться на голосування пропозиція внесення наголошеної 
пр~вк~.· Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

',~ "., 38 , за ' -
':щ~о~и " - не було 

.: 'l'утримались" - не було 
,. "не г'олосували" - не було. 
в.Щести проголосовану правку в додаток до проекту 
ріщення. 

PfI?aKo:Ba Л.Є. - начальник управління містобудування та 
, ;. "'".. 

аРXlте~тури, головнии аРХІТектор МІста. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

32. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

5)1 «вул. Українки Лесі» перенести відповідно до 

алфавітного порядку в літеру «У»; 
С1;',аВИ1;'ься на голосування пропозиція внесення наголошеної 

пр~вки'~ Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 38 
~~п'J?оти " - не було 
"утримались" - не було 

:f'He г~шосували" - не було. , " 

.внести проголосовану правку в додаток до проекту 

рцрення. 

gI1 є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рітуення? 
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 

Ви~тупив з пропозицією прописати «майдан Свободи» з 
ве1;tикої літери - «Майдан». 

По~снив, що підготовці даного проекту РІшення 
пеl'едувало звернення до інституту лінгвістики, який 

. . 
р,е1<омендував саме таке викладення назв вулиць, площ, 

майданів тощо. 
!f,. ' 

ЯЩцо запитань та пропозицій більше не має, ставиться на 
fолосування пропозиція прийняття рішення в цілому з 
прр~олt)сованими правками. Хто за дану пропозицію, 

І І • 

прошу ,голосувати. 

'·'за" - 37 
. ~'про:ги " - не було 
"утримались" - не було 
, " 

; ~~He голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цшому з 

прцвками N~ 551-19-06 (додається). 
Пр'о надання дозволу виконавчому комітету Броварської 
міf.~КОЇ ради визначити розмір пайової участі (внеску) 

з~мовників будівництва об'єктів містобудування у 
pO~BI1TOK інженерно-транспортної та соціальної 

іIJфраструктури міста Бровари. 
Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування та 

аркітектури, головний архітектор міста. 

Доrtові:па по проекту рішення. 
ПРQПОНУЄТЬСЯ прийняти дане рішення за основу. Хто за 

да!І'у пропозицію, прошу голосувати. 
"за" , - 38 

. ~'проти " - не було 
"утримались" - не було 

~H~ гЬлосували" - не було. 

Чи 'Є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

ріWеІ;:ЩЯ? 
Із 1юіl:): надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. ", . 
ХТ9 за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу ., , 

• ; ~ о· 35 
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Голосували: 

Вирішили: 

33. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

34. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

, " 
гч1tосу:еати. 
,;' "за" ',і -38 

~fиро:ги " - не було 
І : 

,,' G'утрумались" - не було 

;~He голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.N2' ~52-19-06 (додається). 
Пр() внесення змін до рішення Броварської міської ради 

від' 26.11.2009 .NH332-75-05 «Про затвердження Програми 
відзна~ення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Бровари 
на,,2010-2015 роки». 

}3цноградова Л.М. - заступник міського голови. 
Доповіла по проекту рішення. 

Uр,'ОІІОнується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
д'ану пропозицію, прошу голосувати . 

. 1 fза" : - 3 8 , , 

"hро.ти " - не було 

"'утримались" - не було 

~He r:олосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

ріфенн'я? 
Із зали в-адійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому, 

ХТ9 заjте, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

го.rt6сувати. 

"за" - 38 
·.~fnр~іи " - не було 
~ , 
'''утримались'' - не було 

, 'f~He г.олосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.N2 p53-f9-06 (додається). 
Про: внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

І 

мі9>І\ОЇ, ради від 29.12.2011 Х!!504-17-06 «Про затвердження 
Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста на 2012 рію>(з наступними змінами). 
Заі'У!'v1е;нний М.В. - начальник управління економіки. 
Доповів по проекту рішення. 
Проrrонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 

',' . 
Д~HY пrопозиЦlЮ, прошу голосувати. 

"за" , - 38 , . 
~'!ч~оти " - не було 

"утримались" - не було 

~He r;олосували" - не було. 
~ 

Чи і Є ~нші пропозиції чи запитання до даного проекту 

piweHH~? 
Іа зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому, 

1 

Х 1.',9 за', те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
" 
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Голосували: 

Вирішили: 

35. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

~, 

г~осувати. 

, '~за", - 38 
.,~'Щ30іtи " - не було 
',: "утр!rмались" - не було 
~"He голосували" - не було. 

гірийн~ти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2' 5~1-,19-06 (додається). 
Із ~е~іиної зали вийшов депутат 3агуменний М.В. 
В<;ього присутньо 36 депутатів. 

ПРQ, внесення змін до рішення Броварської міської ради 
віі 29.і2.2011 N!!506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік» 
та jl:одатків 1,2,3,6,7,8. 
ПсЩамарчук Н.а. - начальник фінансового управління. 
, І ' 

Доповіла по проекту рішення та наголосила про внесення 

зм'і-н дСІ: проекту рішення. 

Пропоliується прийняти дане рішення за основу та 
переЙТ(І до розгляду змін. Хто за дану пропозицію, прошу 

ГQjюсуВати. 

"за," - 37 
l' , 

·.~прОТи " - не було 
~ " 

, "утримались" - не було 

. :~'He' голосували" - 1. 
Паламарчук Н.а. - начальник фінансового управління. 
ПРОj10І;1УЄТЬСЯ внести зміни до проекту рішення в частині 

«ЄІ1іЩЇhЛЬНИЙ фонд (видатки)>>, а саме: 
1) .пункт 1.2.2 доповнити словами - «спрямувавши дані 

.1fJ .~ 

,'кЬniти на відшкодування витрат пов'язаних з 

, проведенням капітального ремонту ліфтів»; 
2,У-\ІУН!<Т 1.2.4 доповнити словами - «у тому числі 

\ ,,' 

:" спрямувати кошти в сумі 200,0 ТИС.грн на 

відщкодування витрат пов'язаних з придбанням 

.' нас<?сів». 
СТ§lВИТрСЯ на голосування пропозиція щодо внесення 

н,.аГоЛоЩених змін до проекту рішення. Хто за дану 
~ 

пропозицію, прошу голосувати . 
. ~'за" / - 36 
" d,пр~~и " - 1 
, ''''утрtiмались'' - не було 

,~ "не голосували" - 1. 
Вн;естИ. проголосовані зміни до проекту рішення. 

Чи є і~нші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 
Із jали .;Надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 

змінами~ 
X~9! за те, щоб прийняти дане РІшення в цшому з 

. ! ". • 

ЦРОГОЛQсованими ЗМІНами, прошу голосувати. 

"за" f, - 37 

't. 

, , r. 
/ 

+ 
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Вирішили: 

36. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

37. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

, "~riроти" - не було 
о·-р 

"утримались" - не було 

~'Н:~ І'олосували" - 1. 
Лрийщrти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ ~55-19-0б (додається). , . 

Про 'З~,тв~рдження звіту про виконання бюджету МІста 

Бррвари за 2011 рік. 
Пійамарчук н.о. - начальник фінансового управління. 
Д~ПО,віла по проекту рішення. 
Пропоя:ується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
~~за~' - 37 

:'. "~ро~и " - не було 
~;УТРІ;ІМались" - не було 
Фне голосували" - 1. 

ч~ . є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
. ' ') 

РlщеНН?І. 

Із з'али надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому, 

Х T~ ,3a~Te, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

ГOJ10суІ'іати. 
" "" 37 .. за -
'.'проти " - не було 
"утримались" - не було 

~,'He голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ ь5б-19-0б (додається). 

П~о в'hесення змін в додаток 2 рішення Броварської 
\ 

MiC~KOЇ. ради від 09.06.2011 Х!!243-09-06 «Про встановлення 
місцевих податків і зборів». 

Паламарчук н.о. - начальник фінансового управління. 

Д<Sповіла по проекту рішення . 
• І 

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

;!. "за" ' - 37 

','uроти " - не було 

і t"утри.мались" - не було 
"не голосували" - 1. 

чЩ' ,є і:Нші пропозиції чи запитання до даного проекту 
ріЦіення? 
Із :ЩЛй надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Х,Т,О' за:те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
го.цосувати . . , ,,'., 

:за . -37 
"проти" - не було 

, ~'угримались" - не було 
, "не голосували" - 1. 

ПРИЙЩІТИ рішення Броварської міської ради в цілому 
\.' 1 ,. 

, 
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38. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

39. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

.'" 

N2 $57-19-06 (додається). 
Пр'о, 'прийняття коштів на здійснення видатКІВ, що 
вра.kOl~·Уються при визначенні обсягу міжбюджетних 
тр~н(tфертів з районного бюджету Броварського району до 

бюZ1:жету міста Бровари. 
Паламарчук н.о. - начальник фінансового управління. 

ДО1ювіла по проекту рішення. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
дa,JIу пропозицію, прошу голосувати . 

.\ "за" :~: - 37 
І, 

"проти" - не було 

q'утрhмались" - не було 
"не голосували" - 1. 

Ч~ . є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
\ . 

РІшення? 
Із ~и цадійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

ХігЬ' 'за";~е, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
ГО.J1(')су~ати. 

"за": - 37 
:'ПРО1;'и " - не було 
~'утр:имались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Пр~ffнkги рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 558-J9-06 (додається). 
Пр,;о з~твердження на посаду заступників Броварського 

MidbKOto голови з питань діяльності виконавчих органів 
місько, ради. 

І1,е:т:чина т.Ф. - перший секретар Броварської міської 
Соціалістичної партії України. 

Д~повіла по проекту рішення. 
Пропо~ується прийняти дане рішення за основу та 
перейт~ до його обговорення. Хто за дану пропозицію, 

-&. .~ 

ц,рошу .~олосувати. 

"за" - 37 
:f~'проrи" - не було 
. "утримались" - не було 
~, . " ; не голосували - 1. 

З~hропонував виступити по даному питанню ГОЛОВІ 
ПОFті~ної депутатської комісії з питань законності та 

правоП;РРядку Оксютенку В.М. 

Оксютенко Б.М. - голова постійної комісії з питань 
'. .. за~онності та правопорядку, депутат міської ради. 

Пояснив, що позиція комісії не підтримувати даний проект 

ріщеfПІ,Я пов' язана з тим, що відповідно до Кодексу законів 
«Про fIрацю» та Закону України «Про службу в органах 
Mi~цeBOГO самоврядування» заступники міського голови є 

riоЬадовими особами, які за поданням міського голови 
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Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

40. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

'" 
за'tверджуються сесією міської ради. Але в жодному із 

\.' 

заі}~нів, не зазначено що вони призначаються лише на період 
Дія.р:ьності відповідної ради. 
PQ!}' ЯСfIИВ, що на період діяльності відповідної ради 

ооирається лише секретар ради, а заступники міського 
го~оризатверджуються сесією міської ради без зазначення 

H~ ~ии термін, оскільки Закон цього не передбачає. До того 
~,:цовідомив, що Голубовський Г.П. був затверджений на 

пос.(tдУ'·ПрИ ІУ скликанні міської ради, а Андрєєв В.О. та 
• 

ВйІ:юградова Л.М. при V скликанні міської ради. При 

за:$ердженні виконавчого комітету УІ скликання міської 
ради :' .проходило персональне затвердження членів 
ВИJ.{О,нкому і, таким чином, заступники міського голови були 
'\ ' . 

п~реватвердженН1. 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради. , 
Вр'ахо~уючи те, що рішення про затвердження на посаду 

з,аступників на сьогоднішній день є чинним, тому не 

вб~чається необхідність прийняття запропонованого . , . 
проекту Р1шення. 

С1:,авиться на голосування пропозиція підтримки даного 

4р'О'екту рішення. Хто за дану пропозицію, прошу 
гоJiосу~ати. 

"'З'а\' ',: - О 
, І '. 

',~ "проіги " - 3 7 
,'""'утримались" - не було 

'~ "не fолосували" - 1. 
H~ r;rідтримувати даний проект рішення. 
ЦР? '3,атвердження на посаду керуючого справами 

вnконавчого комітету міської ради. 

Н~чи:На т.Ф. - перший секретар Броварської міської 
Соціалістичної партії України. 

Дqповіла по проекту рішення. 

Повідомив, що відповідно до подання Броварської міської 
Сqцімjстичної партії України до п.1 проекту рішення 

,,, ! 

В),Іосит~ся зміна, а саме замість Кузнєцова Костянтина 
Валентиновича на посаду керуючого справами виконкому 

t 
вfi~сти:'кандидатуру Немчина Юрія Миколайовича. 

З~начив, що профільна комісія даний проект рішення 

рdшлядала і, так само як і попереднє рішення, 
• І • • 

рекомендувала не П1дтримувати. 

С~~ит:ься на голосування пропозиція прийняти дане 

рjrirення за основу. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 

~. . ., 
1':за" ,-

,,,;' , 
'''проти'' 

,І ~'у.ТРl,1мались" 
, J'He голосували" 

,~ 

"," 

, 
", 

І;,. 

-о 

-37 
- не було 

- 1. 
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Вирішили: 

Головуючий: 

41. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

42. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

,І' 

Ріv.tен~я за основу не підтримувати. 

"% 'ЗВ' язку з тИl\~, що рішення за ~CHOBY не прийнято, на 
голрсування в цшому по проекту рішення не виноситься. 

Про ,заслуховування інформації про стан законності та 
riр:;авопорядку на території Броварського регіону. 
Гарник: М.В. Броварський міжрайонний прокурор, 

д~ржавмий радник юстиції І класу. 
Ви~тупив з інформацією про стан законності та правопорядку 

на'!Території Броварського регіону (додається). 
r1роцонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
дa:f!у пропозицію, прошу голосувати. 

~ "за'" - 37 
"" б ' "про'Ти - не уло 

,r.\ "утр:kмались" - не було 
, ,:~H~ Г()лосували" - 1. 
~a ре:t<Ьмендацією профільної КОМІСll в проект рішення 
ПІЮ'ПОНУЄТЬСЯ внести правку - виключити пункт 2. 
Xi~ за 'дану пропозицію, прошу голосувати. 
, . "за" , - 37 

~':rrро:rи " - не було 
",4'утримались" - не було 
. "не г.олосували" - 1. 
'І , 

Внести проголосовану правку до проекту рішення. 

Чи є. і'нші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рі~ення? 
I~; Зали. надійшла пропозиція прийняти дане РІшення в ЦlЛому з 
Пр~р~КОIQ . 

Х;гЬ ' за те, щоб прийняти дане рішення в цшому з 
~,., . 
проголосованою правкою, прошу голосувати. 

, ~~за"'" - 3 7 
. '!''"hр~ти " - не було 
~'УТРf1Мались" - не було 

~:;' С'не г'олосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
чравкщо N2 559-19-06 (додається). 
ПРО' розгляд протесту Броварського міжрайонного 
щfР'Rу~ора, державного радника юстиції 1 класу, Гарника 
М.В., ца рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 
p~~y, I~!! 377-14-06 «Про затвердження Тимчасового 

цоі>ядку щодо встановлення договору особистого 
CT~OKO,BOГO сервітуту земельної ділянки під тимчасовими 

СЦQрудами для здійснення підприємницької діяльності та 

Д~Я обслуговування інших споруд в м. Бровари». 
Saf}a-'NЦрзоєва А.В. - начальник юридичного відділу. 
Доповіла по проекту рішення. 

ПgQriОНУЄТЬСЯ прийняти дане рішення за основу . Хто за 
. І ,'," • 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

С· 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

43. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

44. Різне. 
Головуючий: 

, 
"" 

~'~a" - 37 
'(~', "про;rи " - не було 
:'У1;'римались" - не було 

.", ~'He fолосували" - 1. 
~и є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
ріщенн;я? 
I~; з'али надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

XT~ за, те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
І 

Г8\11QсуВати. 

','за" . - 37 
, "пРd.~и " - не було 
"утримались" - не було 

l'H~ голосували" - 1. 
Прrrйн~ти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ 560-19-06 (додається). 

1 f 1': 

Цро внесення змін в додаток до «Міської програми по 

бу~івн~цтву та реконструкції магістральних вулиць 

заtальЬоміського призначення на 2008-2012 роки», 
't' , 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14 
сі"n'я' 2,008 року за Х!! 593-32-05. 
МеЛЬНl1К О.П. начальник ВІДДІЛу капІТального 

бу;ці~Н!;іцтва. 

Допов~ла по проекту рішення. 
Пр.опоtiується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

j , 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
'''за'''' - 37 
: '.'проТи" - не було 

:" "утримались" - не було 
~'tH~ t,олосували" - 1. 

чri є і,цші пропозиції чи запитання до даного проекту 
ріIJIення? 
Із ~али надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

Г(щосу~ати. 
" , ~~. , 'за": -37 
','про!и " - не було 

"~, 4,утр~мались" - не було 
"не голосували" - 1. 

ЦрийнЯ'ти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ ~61-19-06 (додається). 

За€і~аІЩЯ сесії міської ради триває дві години, отже 

відповідно до Регламенту потрібно зробити перерву. Які 
пр~шозlщії: зробити перерву чи продовжити роботу? . , 

1з-,з'али ~адійшла пропозиція продовжити роботу без перерви. 

ч 8ач~!ав протокол засідання робочої групи щодо вивчення 
питання гуртожитку по вул. Шевченка, 12-а (протокол 
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Протокольне 

ДОРУIJН~ННЯ: 

Протокольне 

доручення: 

Головуючий: 

Секретар ради 

lV[Їський голова 

додається): . . , 
3anpo~oHYBaB доручити робочій групі продовжити роботу 

Над цим питанням. 

2)' ЗаЧl.1тав звернення від голови кооперативу «Яблуневий 
саД» JVІогильного Ю.О. дО депутата Оксютенка В.М. 

щодо допомоги в підключені електроенергії 
. :;, індивідуальних житлових будинків (звернення 

. додається). 
3апроцонував доручити вивчення даного питання 

за9Тупникам міського голови Андрєєву В.О. та 
Голуб(;>Вському Г.П. шляхом організації та проведення 

спільної наради із запрошенням депутата Оксютенка В.М., 

гарови кооперативу «Яблуневий сад» 1\10ГИЛЬНОГО Ю.О. з 

мешкщнцями, представників ТОВ «БЗБК» та представників 

3;АТ А;ЕС «Ки"ївоблга:ш Броварського районного підрозділу. 

-') ЗаЧfiтав звернення депутата Сімутіна Р.Б., в якому 

'депутат на виконання доручень від мешканців округу 
: рропонує зобов'язати КП «Службу замовника» провести 
звітування перед громадою, а також звернувся щодо 

: необхідності проведення капітального ремонту під'їзду 
'" .N~ + по бульв. Незалежності, 2 та капітального ремонту 

, піщохідної доріжки, яка пролягає від будинків 
і . Кирпоноса, 7-а, Незалежності, 4-а через арку будинку по 

, ,,{sУЛЬВ. Незалежності, 6 (звернення додається). 
Запропонував доручити заступнику міського голови 

Голубовському Г.П. проконтролювати підготовку та 
НИСВlтлення в засобах масової інформації звіт КП «Служба 

замовника», 

А, Управлінню житлово-комунального господарства 
с~nрацювати зазначені у зверненні питання щодо 

бульв.Незалежності), 4-а та 6~ оскільки виконання 

з;і?н,аq~них робіт вимагає капітальних витрат. Відповідь 
піідготувати для ознайомлення депутатів міської ради. 
Ч:0 <Е; ще якісь оголошення? 

.яКЩО ,заперечень немає, оголошую про. закриття засідання 
де)3' ятнадцятої чергової сесії Броварської міської ради 

ШОстого скликання о 

• О"В.СеМенюк 

І.В. Сапожко 
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