
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л № 02 

Другої позачергової сесії Броварської міської ради 
шостого скликання 

11 листопада 2010 року м. Бровари 

Всього депутатів міської ради -42 

Присутні на сесії: 
Депутати міської ради V скликання: - 40 
Міський голова 
Запрошені: - 7 (список додається). 
Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 2 
1. Загуменний М.В. - запізнення 
2. Іваненко О.В. - відрядження 
3. КузикП.М. - запізнення 
4. Оксютенко В.М - хворий 
5. СімутінР.В. - запізнення 

Головує на сесії 
Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 
На сесії зареєструвались 37 депутатів - у нас є кворум. 
Поступила пропозиція відкрити другу позачергову сесію 
Броварської міської ради шостого скликання. Хто за дану 
пропозицію прошу голосувати, 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Відкрити другу позачергову сесію Броварської міської ради 
VI скликання. 
До сесійної зали зайшов депутат Сімутін Р.В. 
Всього присутні 38 депутатів. 

Повідомив присутніх депутатів про створення та реєстрацію 
в Броварській міській раді фракції Партії регіонів 
загальною чисельністю 15 осіб. 
Чи є зауваження до присутніх у сесійній залі? 
Зауважень не було. 

Затвердження Порядку денного: 

Голосували: 
Прийняти Порядок денний за основу: 

- 3 9 "за" 
проти - не було 
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"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Головуючий: Чи є інші пропозиції до порядку денного? 
Із зали надійшла пропозиція затвердити порядок денний в цілому. 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти даний порядок денний в цілому, 
прошу голосувати. 

Голосували: "за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: 
Прийняти порядок денний в цілому: 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари повітряних ліній електропередачі Пл.-
0,4 кВ від КТП-27. 

2. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж електро- та 
газопостачання по вулицях Прилуцька, Покровська, Б.Хмельницького, 
Кутузова, Гастелло, Конощенка, Зелена, Авіаційна та Будівельників. 

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари ДНЗ «Білочка». 

4. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх електричних мереж по 
вулицях: Василя Симоненка, Фельдмана, Івана Нечуя-Левицького та 
Платона Майбороди. 

5. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж водопостачання та 
каналізації до житлових будинків ДП «Київське облпідприемство». 

6. Про надання дозволу на передачу комунального майна територіальної 
громади м. Бровари. 

7. Про надбавки до посадових окладів керівникам дошкільних навчальних 
закладів та заступникам загальноосвітніх навчальних закладів у 2010 році. 

8. Про затвердження кошторису витрат грошових надходжень до міського 
природоохоронного фонду на 2010 рік. 

9. Про внесення змін до міської програми «Утримання та розвитку об'єктів 
житлово-комунального господарства на 2008-2010 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 №588-32-05. 

Ю.Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату 
міської ради та виконкому, виконавчих органів ради. 

11.Про присвоєння рангу міському голові Сапожку І З . 
12.Про впорядкування умов оплати праці міського голови, секретаря ради, 

заступників міського голови, керуючого справами виконкому, працівників 
апарату ради та виконкому, виконавчих органів ради. 
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13.Про внесення змін та доповнень до Положення про управління економіки, 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 29Л 2.2005 №871-
41-04 «Про затвердження нової редакції «Положення про управління 
економіки». 

14. Про продаж земельної ділянки. 
15. Про надання повноважень щодо укладання договорів про оплату 

авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 
16.Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0336 га, розташованої 

по вул. Чкалова,7, за результатами аукціону від 15 вересня 2010 року. 
17.Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,1400 га, розташованої 

по Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ «Автобансервіс», за 
результатами аукціону від 15 вересня 2010 року. 

18.Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0600 га, розташованої 
по вул. Чкалова, 4-а, за результатами аукціону від 01 жовтня 2010 року. 

19.Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2011 рік. 

20.Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 р. № 1518-83-05 «Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста на 2010 рік» (з наступними 
змінами). 

21. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Бровари за 9 місяців 2010 року. 

22.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13.05.2010 
року № 1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рік»та додатків 1,2,3,6,7. 

23.Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Бровари за 9 місяців 
2010 року. 

24.Різне. 
1. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Про надання згоди на безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари повітряних ліній електропередачі Пл.-0,4 кВ 
від КТП-27. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Данюк Т.І. - виконуюча обов'язки начальника управління 
комунальної власності - заступник начальника. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 39 



Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 13-
02-06 (додається). 
Про надання згоди на безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари зовнішніх мереж електро- та газопостачання 
по вулицях Прилуцька, Покровська, Б.Хмельницького, 
Куту зо ва, Гастелло, Конощенка, Зелена, Авіаційна та 
Будівельників* 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Данюк Т.І. - виконуюча обов'язки начальника управління 
комунальної власності - заступник начальника. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 14-
02-06 (додається). 
Про надання згоди на безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари ДНЗ «Білочка». 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Данюк Т.І. - виконуюча обов'язки начальника управління 
комунальної власності - заступник начальника. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
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Голосували: 

Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5, СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

"за" 
"проти " 

"за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 15-
02-06 (додається). 
Про надання згоди на безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари зовнішніх електричних мереж по вулицях: 
Василя Симоненка, Фельдмана, Івана Нечуя-
Левицького та Платона Майбороди. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

- 3 9 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Данюк Т.І. - виконуюча обов'язки начальника управління 
комунальної власності - заступник начальника. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 16-
02-06 (додається). 
Про надання згоди на безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари зовнішніх мереж водопостачання та 
каналізації до житлових будинків ДП «Київське 
обл під п риємство». 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Данюк Т.І. - виконуюча обов'язки начальника управління 
комунальної власності - заступник начальника. 
До сесійної зали зайшов депутат Загуменний М.В. 
Всього в сесійній залі присутні 39 депутатів. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

5 



Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 
Головуючий: 
Виступили: 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати, 
"за" 
проти 

- 4 0 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 17-
02-06 (додається). 
Про надання дозволу на передачу комунального майна 
територіальної громади м. Бровари. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 40 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Данюк Т.І. - виконуюча обов'язки начальника управління 
комунальної власності - заступник начальника. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в" цілому № 18-
02-06 (додається). 
Про надбавки до посадових окладів керівникам 
дошкільних навчальних закладів та заступникам 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2010 році. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 40 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Багмут Н. А. - депутат міської ради. 
Повідомила про те, що дане питання розглядалось на 
засіданні профільної комісії, зауважень не було та 
запропоновано прийняти дане рішення в цілому. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 
Виступили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 40 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 19-
02-06 (додається). 
Про затвердження кошторису витрат грошових 
надходжень до міського природоохоронного фонду на 
2010 рік» 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 40 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Озимай Т.П. - виконуюча обов'язки начальника управління 
житлово-комунального господарства - заступник 
начальника 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Бобко A.M. - депутат міської ради. 
Повідомив про те, що дане питання розглядалось на 
засіданні профільної комісії, зауважень не було та 
запропоновано прийняти дане рішення в цілому. 
Із сесійної зали вийшов депутат Шкуренко П.В. 
Всього у залі присутні 38 депутатів. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 20-
02-06 (додається). 
Про внесення змін до міської програми «Утримання та 
розвитку об'єктів житлово-комунального господарства 
на 2008-2010 роки», затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 14.01.2008 №588-32-05. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 



Доповідає: 

Головуючий: 
Виступили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 
Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 
Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Озимай Т.П. - виконуюча обов'язки начальника управління 
житлово-комунального господарства - заступник 
начальника 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Трощенко І.В. - депутат міської ради. 
Повідомив про те, що дане питання розглядалось на 
засіданні профільної комісії, зауважень не було та 
запропоновано прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 21-
02-06 (додається). 
Про затвердження змін до структури, загальної 
чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Ільєва Ірина Миколаївна - начальник відділу кадрів. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
за - 3 9 

"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 22-
02-06 (додається). 
Про присвоєння рангу міському голові Сапожку І.В. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Ільєва Ірина Миколаївна - начальник відділу кадрів. 

8 



Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив : 

Виступив : 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 23-
02-06 (додається). 
Про впорядкування умов оплати праці міського голови, 
секретаря ради, заступників міського голови, 
керуючого справами виконкому, працівників апарату 
ради та виконкому, виконавчих органів ради. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
До сесійної зали зайшов депутат Шкуренко П.В. 
Всього у залі присутні 39 депутатів, 
"за" - 40 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Ільєва Ірина Миколаївна - начальник відділу кадрів. 

На засіданні профільної комісії з питань соціально-
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін була пропозиція внести до проекту рішення наступні 
зміни: 
- в п.п. 4.1 та п.п.4.3 замість «...у розмірі 50 відсотків...» 
викласти «...у розмірі до 50 відсотків...». 
Хто за те, щоб внести запропоновані зміни до проекту 
рішення, прошу голосувати. 
"за" - 40 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
До сесійної зали зайшов депутат Кузик П.М. 
Всього у залі присутні 40 депутатів. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Попросив озвучити розміри посадових окладів міського 
голови, заступника міського голови , секретаря міської ради 
та головного спеціаліста міської ради. 
Ільєва Ірина Миколаївна - начальник відділу кадрів. 
Надала роз'яснення, щодо розмірів посадових окладів 
міського голови, заступників міського голови, секретаря 
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Виступив : 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 
Головуючий: 
Виступив : 

Виступив : 

Головуючий: 

Головуючий: 

міської ради та головного спеціаліста міської ради. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Зауважив, що розмір посадового окладу міського голови не 
відповідає рівню відповідальності яку несе міський голова 
і, тому, запропонував на наступному засіданні сесії міської 
ради внести зміни до даного проекту рішення щодо 
збільшення заробітної плати міському голові. 
Зазначив, шо прийняття рішення, яке винесено на розгляд 
сьогоднішнього засідання надасть можливість преміювати 
тих працівників, які працюють на державній службі. Крім 
того зауважив, що преміювання працівників виконкому 
Броварської міської ради відбувається за результатами 
праці після підсумків в кінці кожного місяця. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 

- 4 1 за 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 24-02-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до Положення про 
управління економіки, затвердженого рішенням 
Броварської міської ради від 29.12.2005 №871-41-04 
«Про затвердження нової редакції «Положення про 
управління економіки». 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Ільєва [рина Миколаївна - начальник відділу кадрів. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Віканов Є.П. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити які саме керівники можуть мати 
заступників. 
Ільєва Ірина Миколаївна - начальник відділу кадрів. 
Роз'яснила, що лише керівники управлінь можуть мати 
заступників. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
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Голосували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 
Головуючий: 

Голосували: 

"за" 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

15, СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" 
проти 

- 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 25-
02-06 (додається). 
Про продаж земельної ділянки. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

- 4 1 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 40 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 26-
02-06 (додається). 
Про надання повноважень щодо укладання договорів 
про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 
земельної ділянки. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 4 0 
- не було 

утримались" - 1 
не голосували" - не було. 

за 
проти 

її 



Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

за 
проти 

за 
проти 

Вирішили: 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 27-
02-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0336 
га, розташованої по вул. Чкалова,7, за результатами 
аукціону від 15 вересня 2010 року. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

- 40 
- не було 

"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 4 0 
- не було 

"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 28-
02-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею ОД400 
га, розташованої по Об'їзній дорозі в районі розміщення 
АЗС ТОВ «Автобансервіс», за результатами аукціону 
від 15 вересня 2010 року. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 40 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 29-

12 



18. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 
Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

"за" 
проти 

"за" 

02-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0600 
га, розташованої по вул. Чкалова, 4-а, за результатами 
аукціону від 01 жовтня 2010 року. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

- 41 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 4 0 
- не було 

"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 30-
02-06 (додається). 
Про затвердження Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2011 рік. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

- 4 1 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Поліщук Т.Г. - начальник управління економіки. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

проти 

"за" 
проти 

- 4 1 
проти - не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 31-
02-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до рішення 
Броварської міської ради від 13.05.2010 р. № 1518-83-05 
«Про затвердження Програми соціально-економічного 
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Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

та культурного розвитку міста на 2010 рік» (з 
наступними змінами). 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Поліщук Т.Г. - начальник управління економіки. 
До п .л .и вноситься технічна правка, замість «...2104,0 
тис.грн...» та «...197,896 тис.грн...» читати як «...2104,0 
грн...» та «...197,896 грн...». 
Хто за те, щоб внести запропоновану технічну правку до 
проекту рішення, прошу голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Антоненко В.О. - депутат міської ради. 
Уточнив шодо п.п.1.5.1 та п.п.1.6.2 чи відповідають 
дійсності зазначені цифри. 
Поліщук Т.Г. - начальник управління економіки. 
Підтвердила відповідність зазначених цифр у проекті 
рішення. 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими технічними правками, прошу голосувати. 

- 4 1 за 

Доповідає: 

"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
технічними правками № 32-02-06 (додається). 
Про підсумки виконання Програми соціально-
економічного та культурного розвитку м. Бровари за 9 
місяців 2010 року. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Поліщук Т.Г. - начальник управління економіки. 
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Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

22. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 
Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Трощенко Т.В. - депутат міської ради. 
Повідомив про те, що дане питання розглядалось на 
засіданні профільної комісії, зауважень не було та 
запропоновано прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прощу 
голосувати, 
"за" 
"проти" 
"утримались9 

- 4 1 
- не було 
- не було 

"за" 
"проти" 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 33-
02-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
від 13.05.2010 року № 1519-83-05 «Про бюджет міста на 
2010 рік»та додатків 1,2,3,6,7. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 

- 4 1 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Трошенко І.В. - депутат міської ради. 
Повідомив про те, що дане питання розглядалось на 
засіданні профільної комісії, зауважень не було та 
запропоновано прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 4 1 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 34-
02-06* (додається). 
Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 
Бровари за 9 місяців 2010 року. 
Пропоную прийняти дане рішення за основу. Прошу 
голосувати. 
"за" - 40 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 

"за" 
"проти" 
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Доповідає: 
Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

24. Різне. 
Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Паламарчук И.О. - начальник фінансового управління. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Трощенко І. В. - депутат міської ради. 
Повідомив про те, що дане питання розглядалось на 
засіданні профільної комісії, зауважень не було та 
запропоновано прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 4 1 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 35-
02-06 (додається). 

Гредунов Є.В. - депутат міської ради. 
Виступив по декільком питанням: 

1. Виніс пропозицію щодо проведення навчальних 
семінарів, тренінгів для новообраних депутатів з 
метою ознайомлення з їх правами та обов'язками. 

2. Здійснити розподіл по округам між депутатами, які 
були обрані по партійним спискам. 

3. Надати в електронному вигляді зразки документів 
по яким мають працювати депутати. 

Роз'яснив, що порушені питання будуть розглянуті на 
навчальному семінарі, де будуть роздані всі необхідні 
інформаційні матеріали для роботи депутатів, а також 
запропонував депутатам надати пропозиції з побажаннями 
щодо розподілу округів. Про час та місце проведення 
семінару депутатів буде повідомлено завчасно. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Попросив назвати депутатів, які увійшли до складу 
створеної фракції Партії регіонів. 
Повідомив, що з протоколом про створення фракції, а 
також з її персональним складом, можна ознайомиться в 
апараті ради. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Попросив надати можливість ознайомитись з усіма 
Програмами, які приймались на 2010 рік. Крім того, 
попросив уточнити в якій програмі висвітлено відзначення 
Дня жертв голодомору. 
Повідомив, що ознайомлення з затвердженими Програмами 
на 2010 рік відбудеться під час проведення навчального 
семінару для депутатів. 
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Виступив: 

Виступив: 

Головуючий 
Протокольне 
доручення: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 
Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Міський голова 

Багмут Н.А. - депутат міської ради. 
Надала роз'яснення по питанню відзначення Дня жертв 
голодомору. Даний захід є плановим заходом відділу 
культури, який передбачає вшанування та покладання 
квітів і тому не передбачає витрат для затвердження 
спеціальної Програми. 
Базишин П.Є. - депутат міської ради. 
Виступив по питанню підтоплення, утворення великої 
калюжі на дорозі на перетині вулиць Шевченка та 
Симоненка після рясних дощів. Відсутність тротуарів на 
даній ділянці спричиняє труднощі для пересування 
мешканцям даного району. 
Надав протокольне доручення комунальному підприємству 
«Служба замовника», вивчити питання підтоплення дороги 
на перетині вулиць Шевченка та Симоненка та надати свої 
пропозиції по усуненню даної проблеми. 
Віканов Є.П. - депутат міської ради. 
Повідомив про те, що на засіданні комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій піднімалось питання 
по зверненню мешканців щодо будівництва Греко-
католицької церкви. Було вирішено, що про результати 
розгляду даного питання буде повідомлено на 
сьогоднішньому засіданні сесії міської ради депутатами від 
партії ВО «Свобода». 
Кузик П.М. - депутат міської ради, член ВО «Свобода». 
Доповів, що дане питання заходиться ще на стадії розгляду 
та вивчення. 
Довід до відома депутатів по даному питанню, що в зв'язку 
зі зверненнями мешканців призупинено дію ордера на 
початок проведення робіт до повного вирішення даної 
ситуації. 
Запропонував урочисто отримати посвідчення депутатів. 
Чи є ще запити, звернення або пропозиції? 
Якщо заперечень немає, пропоную проголосувати за 
закриття другої позачергової сесії Броварської міської ради 
шостого скликання. 

- 4 1 
- не було 

"за" 
проти 
утримались 

"не голосув^; 
Закрити засі 
міської ради 

зачергової сесії Броварської 
ання. 

І.В. Сапожко 
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