
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРО ТОК О Л Х!! 20 

Двадцятої чергової сесії Броварської міської ради 

шостого скликання 

12 квітня 2012 року м.Бровари 
І 

Всього депутатів міської ради - 42 

Присутні на сесії: 

Депутати міської ради УІ скликання: - 37 
Міський голова 

Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І класу - Гарник М.В. 

Запрошені: 22 (список додається) 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 5 

1. Віканов Є.П. 
. .. - причина ВІДсутносТІ не ВІДома 

2. Гредунов Є.В. - ВІДрядження 

3. КузикП.М. - ВІДрядження 

4. Плакся Ю.С. 
. .. - причина ВІДСУТНОСТІ не ВІДома 

5. Резнік Б.В. - зашзнився 

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 

Головуючий: Наголосив про кількість зареєстрованих депутатів - 37. 
Поставив на голосування пропозицію відкрити двадцяту 

чергову сесію Броварської міської ради УІ скликання. 

Голосували: " за" - 38 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

"проти" - не було 

" утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Відкрити двадцяту чергову сесію Броварської міської ради 

УІ скликання. 

Звучить Гімн України 

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

Зауважень не було. 

Затвердження Порядку денного 

Запропонував прийняти Порядок денний за основу: 



Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

"за" -38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти порядок денний за основу. 

Запропонував розглянути зміни до порядку денного: . . 
вщповщно до подання начальника управЛІННЯ 

комунальної власності та за рекомендацією 

погоджувальної ради пропонується зняти з розгляду 

порядку денного питання «Про погодження переліку 

об'єктів, що перебувають у спільній сумісній власності 

територіальної громади·міста Бровари Київської області 

та територіальних громад сіл та селищ Броварського 

району для передачі в оренду». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про 

погодження переліку об'єктів, що перебувають у 

спільній сумісній власності територіальної громади 

міста Бровари Київської області та територіальних 

громад сіл та селищ Броварського району для передачі в 

оренду». 

Відповідно до подання директора КП 

«Бровариінвестбу д» 

погоджувальнOl ради 

порядку денного 

та за рекомендаЦІЄЮ 

пропонується зняти з розгляду 

питання «Про затвердження 

Положення про порядок реєстрації об' єктів 

інвестування в новій редакції». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з' розгляду порядку денного питання «Про 
затвердження Положення про порядок реєстрації 

об'єктів інвестування в новій редакції». 

Відповідно до подання земельного відділу та за 

рекомендацією погоджувальної ради пропонується 

зняти з розгляду порядку денного питання: «Про 

надання в оренду земельної ділянки площею 0,3816 га, 
розташованої по вул. Металургів в районі розміщення 

хлібозаводу, за результатами аукціону від 14 лютого 
2012 року». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"за" -38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «Про 

надання в оренду земельної ділянки площею 0,3816 га, 
розташованої по вул. Металургів в районі розміщення 

хлібозаводу, за результатами аукціону від 14 лютого 
2012 року». 
Запропонував перейти до розгляду додаткових питань. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив із пропозиціями та зауваженнями до порядку 

денного, а саме щодо включення додаткових проектІВ 

рішень. Висловив пропозицію не включати дані 

питання до порядку денного, в зв'язку з тим, що вони 

не пройшли процедуру оприлюднення. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Різаненка 

П.О., не включати до порядку денного додаткові проекти 

Р1шень. 

"за" - 2 
"проти" - 35 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 

Згідно з поданням заступника міського голови Андрєєва 

В.О., враховуючи рекомендації профільної комісії та 
погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного питання «Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 04.02.2010 року .МЙ406-78-
05 "Про припинення діяльності комунальних 

підприємств "Аптека NQ230", "Аптека NQ249", шляхом Їх 
приєднання до комунального підприємства "Аптека 
матері і дитини" та затвердження статуту комунального 

підприємства "Аптека N!!249" в новій редакції». 
Поставив ~a голосування дану пропозицію. 

"за" - 35 
"проти" - 1 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного питання «Про внесення 

змін до рішення Броварської міської ради від 04.02.2010 
року NQ 1406-78-05 "Про припинення діяльності 

комунальних підприємств "Аптека NQ23 О", "Аптека 
NQ249", шляхом їх приєднання до комунального 

підприємства "Аптека матері і дитини" та затвердження 
статуту комунального підприємства "Аптека NQ249" в 
новій редакції». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Згідно з поданням директора спеЦІашзованого 

комунального підприємства "Броварська ритуальна 

служба", враховуючи рекомендації профільної комісії та 

погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного питання «Про внесення доповнення до Статуту 

спеціалізованого Комунального ПІдприємства 

"Броварська ритуальна служба", затвердженого 

рішенням Броварської міської ради від 24.11.2011 NQ429-
15-06». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

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

Включити до порядку денного питання «Про внесення 

доповнення до Статуту спеціалізованого Комунального 

підприємства "Броварська ритуальна служба", 

затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
24.11.2011 NQ429-15-06». 
Відповідно до подання начальника управління освіти, 

враховуючи рекомендації профільної комісії та 

погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про затвердження нової 

редакції Статуту дошкільного навчального закладу 

(ясел-саду) компенсуючого типу «Золота рибка» 

Броварської MiCЬK~Ї ради Київської області». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження нової редаКЦll Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясел-саду) компенсуючого типу 

«Золота рибка» Броварської міської ради Київської 

області». 
До сесійної зали увійшов депутат Резнік В.В. 

Всього присутньо 38 депутатів. 
Згідно з поданням начальника управління освіти міської 

та враховуючи рекомендації профільної комісії та 

погоджувальнOl ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про внесення доповнень до 

міської Програми "Дошкільна освіта" на 2011-2014 р.р, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 

03.02.2011 NQ128-06-06». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 37 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення доповнень до міської Програми "Дошкільна 
освіта" на 2011-2014 р.р, затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 03.02.2011 NQI28-06-06». 
Згідно з поданням начальника управління освіти та 
враховуючи рекомендації профільної комісії та 

погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про передачу центру 

дитячо-юнацьких клубів (ЦДЮК) на обслуговування 

централізованій бухгалтерії управЛІННЯ ОСВ1ТИ 

Броварської міської радІО>. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 37 
"проти" - 1 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

передачу центру дитячо-юнацьких клубів (ЦДЮК) на 

обслуговування централізованій бухгалтерії управління 

освіти Броварської міської радІО>. 

Згідно з поданням начальника фінансового управління та 

враховуючи рекомендації профільної комісії та 

погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про запровадження окремих 

елементів планування видатків на 2012 рік ІЗ 

застосуванням програмно-цІЛЬОВОГО методу». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 37 
"проти" - 1 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про . . 
запровадження окремих елемеНТ1В планування видатКІВ 

на 2012 рік із застосуванням програмно-цільового 

методу». 

Запропонував після розгляду основного 42-го питання 

фінансового управління розглянути наголошене 

додаткове питання. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

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

Розглянути додаткове питання фінансового управЛІННЯ 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

після розгляду основного 42-го питання порядку денного. 

Згідно з поданням директора комунального підприємства 
"Броваритепловодоенегрія", враховуючи рекомендаЦl1 

профільної комісії та погоджувальної ради пропонується 

включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження Програми перспективного розвитку 

теплопостачання МІста та 

енергозберігаючих технологій 

"Броваритепловодоенергія" на 2012 рік». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 
"за" - 35 
"проти" - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 

впровадження 

по КП 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження Програми перспективного розвитку 

теплопостачання МІста та впровадження 

енергозберігаючих технологій по КП 

"Броваритепловодоенергія" на 2012 рік». 
Запропонував після розгляду основного 14-го питання 

директора комунального ПІдприємства 

"Броваритепловодоенегрія" розглянути наголошене 

додаткове питання. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 37 
"проти" - 1 
"утримались" . - 1 
"не голосували" - не було. 

Розглянути додаткове питання директора комунального 

підприємства "Броваритепловодоенегрія" після розгляду 

основного 14-го питання порядку денного. 

Згідно з поданням начальника управління ОСВІти, 

враховуючи рекомендації профільної комісії та 

погоджувальнOl ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про внесення змін до 

рішення Броварської міської ради від 16.02.2012р. за 

NQ 537-19-06». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 37 
"проти" - 1 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін до рішення Броварської міської ради від 

16.02.2012р. за NQ 537-19-06». 
Запропонував після розгляду додаткового 5-го питання . . 
начальника управЛІННЯ ОСВІТи розглянути наголошене 

б 



Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

додаткове питання. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 38 
"проти" - О 

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

Розглянути додаткове питання начальника управління 

освіти після розгляду додаткового 5-го питання порядку 

денного. 

Згідно з поданням управління комунальної власності та 

враховуючи рекомендації профільної комісії та 
погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про внесення змін до 

рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 NQ 372-
14-06 «Про безоплатне прийняття у комунальну 

власність територіальної громади м. Бровари нежитлової 

прибудови за адресою: вул. Красовського, 25 в м. 

Бровари». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 37 
"проти" - 1 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін до рішення Броварської міської ради від 

20.10.2011 NQ 372-14-06 «Про безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари 

нежитлової прибудови за адресою: вул. Красовського, 25 
в м. Бровари». 

Запропонував після розгляду основного 9-го питання 

начальника управЛІННЯ комунальнOl власносТІ 

розглянути наголошене додаткове питання. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 38 
"проти" - О 

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

Розглянути додаткове питання начальника управЛІННЯ 

комунальної власності після розгляду основного 9-го 

питання порядку денного. 

Згідно з поданням земельного відділу та враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про продаж земельної ділянки». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 36 
"проти" - 1 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

продаж земельної ділянки». 

Згідно з поданням земельного відділу та враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про відмову від договорів оренди земельних 

ДІЛяною>. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 36 
"проти" - 1 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про . .. . 
ВІДмову вІД договорІВ оренди земельних ДІЛяною>. 

Згідно з поданням земельного відділу та враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про затвердження переліку земельних ділянок 

для продажу на земельних торгах окремими лотами». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 36 
"проти" - 1 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 

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

на земельних торгах окремими лотами». 

Відповідно до службового подання земельного відділу 

пропонується не включати до порядку денного додаткове 

питання «Про визнання аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,3816 га, розташованої по 

вул. Металургів в районі розміщення хлібозаводу від 14 
лютого 2012 року таким, що не відбувся». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

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

Не включати до порядку денного додаткове питання 

«Про визнання аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,3816 га, розташованої по 

вул. Металургів в районі розміщення хлібозаводу від 14 
лютого 2012 року таким, що не відбувся». 
Згідно з поданням земельного відділу, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про продаж права оренди земельної ділянки, 

орієнтовною п,лощею 0,2652 га, розташованої по бульв. 
Незалежності в районі Промвузла». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 
"за" - 36 
"проти" - 1 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

продаж права оренди земельної ділянки, орієнтовною 

площею 0,2652 га, розташованої по бульв. Незалежності 
в районі Промвузла». 

Запропонував розглянути наголошені додаткові питання 

подані земельним відділом після основного 36-го 

питання порядку денного. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 38 
"проти" - О 

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

Розглянути додаткові питання земельного відділу після 

розгляду основного 36-го питання порядку денного. 

Згідно з поданням юридичного відділу міської ради та 

враховуючи рекомендації погоджувальнО1 ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про розгляд протесту Броварської міжрайонної 

прокуратури K~ЇBCЬKOЇ області на рішення Броварської 

міської ради Київської області N!!212-08-06 віД 

21.04.2011 р. "Про звільнення від сплати земельного 

податку державного ПІдприємства Радіопередавальний 

центр». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

розгляд протесту Броварської міжрайонної прокуратури 

Київської області на рішення Броварської міської ради 

Київської області N!!212-08-06 від. 21.04.2011р. "Про . . 
ЗВІЛьнення ВіД сплати земельного податку державного 

підприємства Радіопередавальний центр». 

Звернувся до депутатів міської ради щодо запитань чи 

пропозицій до порядку денного. 

В зв'язку з відсутністю запитань та пропозицій до 

порядку денного, запропонував прийняти порядок 
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Голосували: 

Вирішили: 

денний з проголосованими змінами в цілому. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 
"за" - 38 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

-: не було 
-1 
-не було. 

Прийняти порядок денний в цілому зі змінами: 

1. Про затвердження Порядку списання комунального майна територіальної 
громади м. Бровари. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управЛ1ННЯ комунальної 

власносТІ. 

2. Про надання дозволу на передачу комунального майна. 
Доповідає : Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальнО1 

влаСНОСТІ. 

3. Про надання дозволу на списання комунального майна територіальної 
громади м. Бровари. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управЛ1ННЯ комунальної 

власносТІ. 

4. Про приватизацію житлових приміщень гуртожитків 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управлІННЯ комунальної 

власносТІ. 

5. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 

16.02.2012 N~527-19-06 "Про затвердження порядку і нормативів відрахування 

господарськими організаціями до місцевого бюджету частини прибутку 

(доходу) на 2012 рік". 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 

власносТІ. 

6. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 
29.12.2011 року N~458-17-06 "Про затвердження Методики розрахунку і 

порядку використання плати за оренду 

громади м.Бровари в новій редакції". 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна -
власност1. 

комунального майна територіальної 

. -
начальник управЛ1ННЯ комунальнО1 

7. Про внесення змін в додаток 5 до рішення Броварської міської ради від 
24.01.2012 N~507-18-06 "Про надання дозволу на передачу майна з балансу 

соціально-реабілітаційного центку (дитяче містечко) "Любисток". 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальнО1 

власносТІ. 

8. Про затвердження Програми приватизації об'єктів права комунальної 

власності територіальної громади м.Бровари на 2012 рік. 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 

власносТІ. 

9. Про безоплатне прийняття квартир у комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари . 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна начальник управЛ1ННЯ комунальної 
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власносТІ. 

10. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 N~ 
372-14-06 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари нежитлової прибудови за адресою: вул. Красовського, 25 в 
м.Бровари». 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управЛ1ННЯ комунальної 

власносТІ. 

11. Про затвердження "Програми поводження з твердими побутовими 
відходами в м.Бровари на 2012-2015 роки" 
Доповідає: Озимай Тетяна Петрівна - виконуюча обов'язки начальника 

управЛ1ННЯ житлово-комунального господарства - заступник начальника. 

12. Про внесення змін до "Міської програми утримання та розвитку об' єктів 
житлово-комунального господарства на 2011-2015 роки", затверджеНОІ 

рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 N~127-06-06. 
Доповідає: Озимай Тетяна Петрівна - виконуюча обов'язки начальника 

управЛ1ННЯ житлово-комунального господарства - заступник начальника. 

13. Щодо впорядкування діяльності суб'єктів господарювання при 

використанні майна комунальної власності. 

Доповідає: Озимай Тетяна Петрівна виконуюча обов'язки начальника 

управЛ1ННЯ житлово-комунального господарства - заступник начальника. 

14. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства Броварської 
міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія». 

Доповідає: Сафронов Сергій Вікторович директор комунального 

підприємства "Броваритепловодоенегрія". 

15. Про затвердження Програми перспективного розвитку теплопостачання 
міста та впровадження енергозберігаючих технологій по КП 

"Броваритепловодоенергія" на 2012 рік. 
Доповідає: Сафронов Сергій Вікторович - директор комунального підприємства 

"Броваритепловодоенегрія" . 
16. Про внесення змін у додаток до рішення Броварської міської ради від 
26.11.2009 N~1332-75-05 "Про затвердження Програми відзначення державних 
та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою 

міста Бровари на 2010-2015 роки". 
Доповідає: Кузнєцов Костянтин Валентинович - керуючий справами виконкому. 

17. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 24.04.08р . .N~712-36-
05 "Про затвердження міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 
період 2008-2012 років". 
Доповідає: Теплюк Лариса Миколаївна - начальник відділу у справах сім"ї та 

МОЛОДІ. 

18. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 .M~92-05-
06 "Про затвердження міської Програми підтримки та розвитку молоді "Молодь 
Броварів" на 2011-2015 роки. 
Доповідає: Теплюк Лариса Миколаївна - начальник відділу у справах сім"ї та 

МОЛОДІ. 

19. Про створення комісії з питань найменувань та пам' ятних знаків. 
Доповідає: Багмут Наталія Андріївна - начальник відділу культури. 

20. Про затвердження Положення про порядок найменування об'єктів міського 
] ] 



підпорядкування, вшанування пам'яті видатних ДІЯЧІВ І подій, встановлення 

пам'ятників, пам'ятних знаків у місті Бровари. 

Доповідає: Багмут Наталія Андріївна - начальник відділу культури. 

21. Про затвердження Програми розвитку боксу в м. Бровари на 2012-2016 роки. 
Доповідає: Рожков Дмитро Анатолійович - начальник відділу фізичної культури 

І спорту. 

22. Про утворення Дозвільного центру у виконавчому комітеті Броварської 
міської ради. 

Доповідає: Плотнікова Галина Володимирівна - державний адміністратор. 

23. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради N~й498-82-05 від 
22.04.2010 року "Про затвердження Правил благоустрою міста Бровари та 
втрату чинності деяких регуляторних актів". 

Доповідає: Русанов Владислав Олегович - начальник спеціального ВІДДІЛу 

контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста. 

24. Про розроблення плану зонування території міста Бровари. 
Доповідає: Рибакова Лілія Євгеніївна - начальник управління містобудування та 

архітектури, головний архітектор міста. 

25. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в користування . . . 
земельних ДІЛянок, поновлення ДОГОВОрІВ оренди земельних ДІЛянок, надання 

дозволів на складання технічної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками, надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним і фізичним особам 

та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника . . 
земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

26. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність та користування, 
надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо .. . . 
складання докумеНТІВ, що ПОСВІДчують права на земельНІ ДІЛянки, надання 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність та користування, внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

27. Про надання повноважень щодо укладаННЯ,договорів про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника . . 
земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

28. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,4000 га, розташованої по 
вул. Металургів, за результатами аукціону від 14 лютого 2012 року. 
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

29. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0600 га, розташованої по 
бульв. Незалежності в районі розміщення Броварського заводу будівельних 

конструкцій, за результатами аукціону від 14 лютого 2012 року. 
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 
земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

30. Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
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земельної ділянки площею 0,0176 га, розташованої по бульв. Незалежності в 
районі спортивного комплексу "Металург". 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

ЗІ. Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 0,0150 га, розташованої по вул. Возз'єднання в 

районі будинків N!!5 та N!!7. 
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

З2. Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,0275 га, розташованої по вул. Богунській. 
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

ЗЗ. Про викуп земельних ділянок по вул. Шолом-Алейхема,59 та вул. Шолом

Алейхема,61 для суспільних потреб. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

З4. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 

21.04.2011 року N!! 21З-08-06 "Про проведення інвентаризації земель державної 
та комунальної власності в межах міста Бровари". 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земел;ьного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

З5. Про внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської міської ради від 
26.10.2006 N!! 144-10-05 "Про затвердження Положення та персонального 

складу погоджувальної комісії по вирішенню спірних земельних питань та 

інших питань, пов' язаних з розмежуванням земельних ділянок". 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

З6. Про продаж земельної ділянки. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

З 7. Про відмову від договорів оренди земельних ділянок. 
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

З8. Про затвердження переліку земельних ділянок для продажу на земельних 

торгах окремими лотами. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

З9. Про продаж права оренди земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2652 
га, розташованої по бульв. Незалежності в районі Промвузла. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

40. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2012 рік. 
Доповідає: Загуменний Микола Васильович - начальник управління економіки 

41. Про підсумки виконання Програми соціально - економічного та культурного 
розвитку м. Бровари за 2011 рік. 
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Доповідає: 3агуменний Микола Васильович - начальник управління економіки. 

42. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
29.12.2011 Х!!504-17-06 "Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2012 рік"(з наступними змінами). 
Доповідає: 3агуменний Микола Васильович - начальник управління економіки. 
43. Про затвердження Положення про цільовий фонд Броварської міської ради в 
новій редакції. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник фінансового 

управЛ1ННЯ. 

44. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 09.06.2011 
Х!!243-09-06 "Про встановлення місцевих податків і зборів". 
Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник фінансового управління. 

45. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 
рокуХ!! 506-17-06 «Про бюджет 'міста на 2012 рік» та додатків 2,3,6,7,8». 
Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник фінансового управління. 

46. Про запровадження окремих елементів планування видатків на 2012 рік із 
застосуванням програмно-цІЛЬОВОГО методу. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник фінансового 

управлlННЯ. 

47. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 04.02.2010 року 
NQ 1406-78-05 "Про припинення діяльності комунальних підприємств "Аптека 
NQ230", "Аптека NQ249", шляхом їх приєднання до комунального підприємства 
"Аптека матері і дитини" та затвердження статуту комунального підприємства 

"Аптека Х!!249" в новій редакції. 
Доповідає: Андрєєв Василь Олександрович - заступник міського голови. 

48. Про внесення доповнення до Статуту спеціалізованого Комунального 

підприємства "Броварська ритуальна служба", затвердженого рlшенням 

Броварської міської ради від 24.11.2011 NQ429-15-06. 
Доповідає: Корнієнко Володимир Опанасович - директор спеціалізованого 

комунального підприємства "Броварська ритуальна служба". 

49. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального закладу 
(ясел-саду) компенсуючого типу «30лота рибка» Броварської міської ради 

Київської області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 
50. Про внесення доповнень до міської Програми "Дошкільна освіта" на 2011-
2014 р.р, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 NQ128-
06-06. 
Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

51. Про передачу центру дитячо-юнацьких клубів (ЦДЮК) на обслуговування 
централізованій бухгалтерії управління освіти Броварської міської ради. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

52. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 16.02.2012р. за 
NQ 537-19-06. 
Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

53. Про розгляд протесту Броварської міжрайонної прокуратури Київської 

області на рішення Броварської міської ради Київської області NQ212-08-06 від 
21.04.2011 р. "Про звільнення від сплати земельного податку державного 
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підприємства Радіопередавальний центр". 

Доповідає: Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна - начальник юридичного 
ВlДДІЛу 

54. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Про затвердження Порядку списання комунального 

майна територіальної громади м. Бровари. 

Данюк Т.І. начальник управЛlННЯ комунальної . 
власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 

. внесення доповнень до проекту рішення профільною 
КОМІСІЄЮ. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду правок. 
"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Данюк Т.І. начальник управЛlННЯ комунальної 

власносТІ. 

Наголосила про запропоновані доповнення до проекту 

рішення профільною комісією - в додатку до проекту 

рішення після П.8 доповнити новим пунктом 9 такого 

змjсту: «9. Затверджені керівником підприємства акти на 
списання основних засобів є підставою для їх списання з 

балансу і не потребують отрима~ня дозволу у такому 
випадку: 

у разі списання малоцінних необоротних 

матеріальних активів за умови, що вони перебували в 

експлуатації не менше одного року». 

Та відповідно внести зміни у нумерацію наступних 

ПУНКТІв. 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 

щодо внесення доповнення в додаток проекту РІшення. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести проголосоване доповнення в додаток до проекту 

РІшення. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 

проголосованою ЗМІНою. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення . . 
в ЦІЛому З проголосованою ЗМІНОЮ. 

"за" - 39 
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Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

зміною NQ 562-20-06 (додається). 
Про надання дозволу на передачу комунального 

майна. 

Данюк Т.І. начальник управЛІННЯ комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в цшому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 563-20-06 (додається). 
Про надання дозволу на списання комунального 

майна територіальної громади м. Бровари. 

Данюк Т.І. начальник управЛІННЯ комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 
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Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.M~ 564-20-06 (додається). 
Про приватизацію житлових приміщень гуртожитків. 

Данюк Т.І. начальник управЛІННЯ комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІЮ прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 565~20-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 

міської ради від 16.02.2012 Х!!527-19-06 "Про 

затвердження порядку і нормативів відрахування 

господарськими організаціями до місцевого бюджету 

частини прибутку (доходу) на 2012 рік". 
Данюк Т.І. начальник управЛІННЯ комунальної 

влаСНОСТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозиЦІЮ прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рііпення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 
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Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 566-20-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 

міської ради від 29.12.2011 року N!!458-17-06 "Про 
затвердження Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду комунального майна 

територіальної громади м.Бровари в новій редакції". 

Данюк Т.І. начальник управління комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по СУТІ проекту РІшення та наголосила про 
внесення правок до проекту рішення профільною .. 
КОМІСІЄЮ. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю 

РІшення за основу та перейти 

запропонованих правок. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

прийняти дане 

до розгляду 

Данюк Т.І. начальник управЛІННЯ комунальної 

влаСНОСТІ. 

Наголосила про рекомендовану профільною комісією 
правку у додаток до проекту рішення - в підпункті 2.1 
викласти п.4.6 в наступній редакції «4.6. розміщення 
технічного обладнання». 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії . . 
щодо внесення ЗМІНи в додаток проекту РІшення. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести проголосовану зміну в додаток проекту рішення. 

Звернувся до. депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 

ЗМlНою. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення . . 
в ЦІЛому З проголосованою ЗМІНою. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

зміною N~ 567-20-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток 5 до рішення 

Броварської міської ради від 24.01.2012 N!!S07-18-06 
"Про надання дозволу на передачу майна з балансу 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) 

"Любисток" . 
Данюк Т.І. начальник управЛІННЯ комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІЮ прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували". - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 568-20-06 (додається). 
Про затвердження Програми приватизації об'єктів 

права комунальної власності територіальної громади 

м. Бровари на 2012 рік. 
Данюк Т.І. начальник управЛІННЯ комунальної 

влаСНОСТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 

внесення змін до проекту рішення профільною комісією. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду 

запропонованих змІН. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було . 
. Данюк Т.І. начальник управЛІННЯ комунальної 

власносТІ. 

Наголосила про внесення рекомендованих профільною 

комісією змін у додаток 2 проекту рішення: 
- в пункті 1 - об'єкт приватизації викласти у наступній 

редакції: «Адміністративно-побутове приміщення з 
прибудовами разом з земельною ділянкою»; 

- додати пункт 2, виклавши його у наступній редакції: 
«Окремо розташована нежитлова споруда водонапірної 

вежі разом з земельною ділянкою; вул. Фрунзе, 2 м. 

Бровари Київська обл. 07400; спосіб приватизації 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

викуп». 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 

щодо внесення наголошених змІН в додаток 2 проекту 
РІшення. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести проголосовані зміни в додаток 2 проекту 
РІшення. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення . 
. Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
змшами. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення . . 
в ЦІЛому З проголосованими ЗМІНами. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами NQ 569-20-06 (додається). 
Про безоплатне прийняття квартир у комунальну 

власність територіальної громади м.Бровари. 

Данюк Т.І. начальник управління комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 570-20-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради від 20.10.2011 К!! 372-14-06 «Про безоплатне 
прийняття у комунальну власність територіальної 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

громади м.Бровари нежитлової прибудови за 

адресою: вул.Красовського,25 в м.Бровари». 

Данюк Т.І.. начальник управЛІННЯ комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -38 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N"!! 571-20-06 (додається). 
Про затвердження "Програми поводження з твердими 

побутовими відходами в м.Бровари на 2012-2015 
роки". 

Озимай Т.П. виконуюча обов'язки начальника 

управЛІННЯ житлово-комунального господарства 

заступник начальника. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N"!! 572-20-06 (додається). 
Про внесення змін до "Міської програми утримання та 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

розвитку об'єктів житлово-комунального 

господарства на 2011-2015 роки", затвердженої 

рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
К!!127 -06-06. 
Озимай Т.П. виконуюча обов'язки начальника 

управЛІННЯ житлово-комунального господарства 

заступник начальника. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла цропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 573-20-06 (додається). 
Щодо впорядкування діяльності суб'єктів 

господарювання при використанні майна комунальної 

власності. 

Озимай Т.П. виконуюча обов'язки начальника 

управЛІННЯ житлово-комунального господарства 

заступник начальника. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією щодо зняття даного проекту 

рішення з розгляду, в зв'язку з тим, що воно протирічить 

Цивільному кодексу про права співвласників будинків. 

Адже балансоутримувач не може приймати рішення за 

власника. 

Пояснив, що в даному випадку балансоутримувачем є 
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Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

КП «Служба замовника», яке здійснює обслуговування 

внутрішньобудинкових мереж і тому прийняття даного 

рішення допоможе впорядкувати мережі провайдерів, . . 
яКІ прокладею з порушеннями. 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Виступив на підтримку виступу депутата Різаненка П.О. 

з приводу того, що власники квартир також являються І 

співвласниками всього майна будинку. 

Андрєєв В.О. - заступник міського голови. 

Зауважив, що тільки об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків може самостійно 

вирішувати питання обслуговування та прокладання 

мереж, оскільки ОСББ є юридичною особою. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю депутата 

Різаненка П.О. щодо зняття з розгляду даного проекту 

РІшення. 

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

Пропозицію депутата Різаненка П.О. не підтримувати. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в ЦІЛому. 

"за" - 36 
"проти " - 2 
"утримались'" - 1 
"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 574-20-06 (додається). 
Про внесення змін до Статуту комунального 

підприємства Броварської міської ради Київської 

області «Броваритепловодоенергія». 

Сафронов С.В. - директор комунального підприємства 

"Броваритепловодоенегрія" . 
Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

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

Голосували: 

Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували'-' - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 575-20-06 (додається). 
Про затвердження Програми перспективного 

розвитку теплопостачання міста та впровадження 

енергозберігаючих технолоГlИ по КП 

"Броваритепловодоенергія" на 2012 рік. 
Сафронов С.В. - директор комунального підприємства 

"Броваритепловодоенегрія" . 
Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІлому. 

"за" -38 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 576-20-06 (додається). 
Про внесення змін у додаток до рішення Броварської 

міської ради від 26.11.2009 N!!1332-75-05 "Про 
затвердження Програми відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за 

заслуги перед громадою міста Бровари на 2010-2015 
роки". 

Кузнєцов К.В. - керуючий справами виконкому. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

. N!! 577-20-06 (додається). 
Про хід виконання рішення Броварської міської ради 

від 24.04.08р. Х!!712-36-05 "Про затвердження міської 

програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 

2008-2012 років". 
Теплюк Л.М. - начальник відділу у справах сім'ї та 

МОЛОДІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до . 
проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 578-20-06 (додається). 
Про хід виконання рішення Броварської міської ради 

від 30.12.2010 Х!!92-05-06 "Про затвердження міської 

Програми підтримки та розвитку молоді "Молодь 

Броварів" на 2011-2015 роки. 
Теплюк Л.М. - начальник в1ДДІЛУ у справах сім'ї та 

МОЛОДІ. 

Доповіла по суті проекту РІшення та наголосила про 

рекомендацію комісії винайти можливість збільшити 

розмір стипендії від міської ради та премії від міського 
голови представникам МОЛОДІ МІста. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 579-20-06 (додається). 
Про створення комісії з питань найменувань та 

пам'ятних знаків. 

Багмут Н.А. - начальник відділу культури. 
Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
. "проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
NQ 580-20-06 (додається). 
Про затвердження Положення про порядок 

найменування об'єктів міського підпорядкування, 

вшанування пам'яті видатних діячів і подlИ, 

встановлення пам'ятників, пам'ятних знаків у місті 

Бровари. 

Багмут Н.А. - начальник відділу культури. 
Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" 

"утримались" 

-не було 

-не було 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий 

Протокольне 

доручення: 

22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

"не голосували" - не було. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
NQ 581-20-06 (додається). 
Про затвердження Програми розвитку боксу в м. 

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

спорту. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до. 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 582-20-06 (додається). 
Виступив з пропозицією провести на рівні міста чемпіонат 

з футболу серед учнів шкіл міста приурочивши даний 

захід до проведення чемпіонату ЄВРО -2012. 
Доручив начальнику відділу фізичної культури і· спорту 

підготувати на наступне засідання сесії міської ради 

проект програми про проведення чемпіонату по футболу 

серед учнів міста у 2012 році. 
Про утворення Дозвільного центру у виконавчому 

комітеті Броварської міської ради. 

Плотнікова Г.В. - державний адміністратор. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 583-20-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради Х!!1498-82-05 від 22.04.2010 року "Про 

затвердження Правил благоустрою міста Бровари та 

втрату чинності деяких регуляторних актів". 

Русанов В.О. - начальник спеціального відділу контролю 

за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Звернувся до доповідача із запитанням, чому даний проект 

рішення виноситься на розгляд сесії тільки зараз, адже 

Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» був прийнятий у 2011 році. 
Русанов В.О. - начальник спеціального відділу контролю 

за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста. 

Пояснив, що у листопаді 2011 року він був призначений . . . 
на посаду начальник спеЦІального ВІДДІЛу контролю за 

станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста, після . .. . 
чого включив до плану ДІяльносТІ з П1дготовки проекТІВ 

регуляторних актів дане питання. Оскільки регуляторна 

процедура є достатньо тривалою, тому дане питання 

винесено на розгляд сесії тільки зараз. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

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

Голосували: 

Вирішили: 

24. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

~ ЦІЛому. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ 584-20-06 (додається). 
Про розроблення плану зонування території міста 

Бровари. 

Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування та 

архітектури, головний архітектор міста. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -39 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

N~ 585-20-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документаЦIl ІЗ 

землеустрою щодо передачі в користування 

земельних ділянок, поновлення договорів оренди 

земельних ділянок, надання дозволів на складання 

технічної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками, надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок юридичним і фізичним 

особам та внесення змін до рішень Броварської міської 

ради. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 

рекомендовані профільною комісією зміни до проекту 

РІшення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
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Голосували:. 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

РІшення за основу та перейти до розгляду 

запропонованих змІН. 

"за" - 37 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

- не було 

-2 
-не було. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Наголосила про рекомендовані профільною комісією зміни 
. . 
до проекту РІшення: 

- в п.5.2 проекту рішення, стосовно ТОВ "Завод Євро
Прокат", термін оренди зменшити до 5 років; 
Поставив на голосування наголошену ПРОПОЗИЦІю 

профільної комісії. 

"за" - 35 
"проти " - 1 
"утримались" - 3 
"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної КОМІСll щодо 

зменшення терміну оренди ТОВ "Завод Євро"':Прокат" на 5 
РОКІв. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

- в П.5.4 проекту рішення, стосовно ТОВ "Но ст Ойл", 
термін оренди зменшити до 5 років; 
Поставив на голосування наголошену ПРОПОЗИЦІю 

профільної комісії. 

"за" - 35 
"проти " - 1 
"утримались" - 3 
"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної КОМІСll щодо 

зменшення терміну оренди ТОВ "Но ст Ойл" на 5 років. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІлу - заступник начальника. 

Наголосила про рекомендацію профільної комісії щодо 

відмови по п.б.1 та п. 7.1, яки стосуються одного заявника 
ФОП Орел Л.М. Відмова пов'язана з численними скаргами . . . 
на ПІдприємця з приводу порушень ним правил ТОРГІвЛІ -
заборона на продаж алкогольних напоїв. 

- відмовити по п.п.б.l пункту б проекту рішення, в зв'язку з 
неодноразовими скаргами на заявника - ФОП Орел Л.М., 

яка порушує правила ТОРГІвЛІ. 

Поставив на голосування пропозицію профільної 

щодо відмови по п.б.1 проекту рішення. 

"за" - 3б 

"проти" -не було 

. -.. 
КОМІСll, 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Виступив: 

Доповідає: 

"утримались" - 3 
"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо ВІДмови 

по п.п.6.1 проекту рішення. 
Поставив на голосування пропозицію профільної комісії, 

щодо відмови по п. 7.1 проекту рішення. 
"за" - 36 
"проти" -' не було 
"утримались" - 3 
"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо ВІДмови 

по п.п.7.1 проекту рішення. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДД1Лу - заступник начальника. 

- внести доповнення до п.l 0.1 проекту рішення в наступній 
редакції « ... та організації проїзду автотранспорту»; 
Поставив на голосування наголошену пропозищю 

профільної комісії. 

"за" - 35 
"проти" - не було 

"утримались" - 4 
"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо внесення 

доповнення до п.l 0.1 проекту рішення. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника . . 
земельного ВІДД1Лу - заступник начальника. 

- зняти з розгляду п.l0.2 та п.l0.3 проекту рішення в 
зв' язку з винесенням зазначених земельних Д1Лянок на 

аукцІОН з продажу права оренди; 

Поставив на голосування наголошену пропозищю 

профільної комісії. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - 3 
"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо зняття з 

розгляду п.l 0.2 та п.l 0.3 проекту рішення. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДд1ЛУ - заступник начальника. 

- п.l0.4 прописати у вигляді двох підпунктів: в одному 

стосовно земельної ділянки орієнтовною площею 1,9000 'га 
та другий - стосовно земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,6000 га; 
Чаюн в.г. - депутат міської ради. 

Звернувся до доповідача щодо уточнення адрес зазначених . .. 
земельних Д1Лянок та чи наявНІ експертНІ висновки по ним. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
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Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив:. 

. . 
земельного В1ДдІЛУ - заступник начальника. 

Пояснила щодо місцезнаходження земельних ДІЛянок та 

повідомила, що дане рішення є дозвільним. 

Повідомив, що представник ТОВ «Зелена енергія Т», про 

якого йдеться в рішенні, присутній на даному засідання. 
Різане нко п.о. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією запросити представника ТОВ 

«Зелена енергія Т» дЛЯ його заслуховування. 

Запропонував спочатку поставив на голосування 

наголошену пропозицію профільної комісії, щодо РОЗДІЛу 
п.10.4 на два підпункти а ПОТlм заслухати представника 

ТОВ «Зелена енергія Т». 

"за" - 36 
"проти " - 1 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо ПОДІЛу 

п.10.4 на два підпункти. 
Із сесійної зали вийшов депутат Антоненко В.О. 
Всього присутньо 37 депутатів. 
Гайдай А.А. директор департаменту з питань 

реГІОНального розвитку. 

Ознайомив присутніх з особливостями діяльності ТОВ 

«Зелена енергія Т» та озвучив плани щодо освоєння 

територій в місті Бровари, зазначивши, що подібні проекти 

ТОВ «Зелена енергія Т» - впровадження біотоплива, вже 

випробувані та ефективно діють на території У країни. 

Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 
Запитав, чи є можливість винести даний об'єкт за меЖІ 

міста, чи не становитиме це екологічної загрози місту. 

Гайдай А.А. директор департаменту з питань 

реГІОНального розвитку. 

Прояснив, що даний об'єкт має бути приєднаний до 

міських мереж, тому винесення об'єкту за межі міста буде 
економічно невигідно. 

Додав щодо безпечності такого об'єкту у місті, в зв'язку з 
обов' язковим проходженням подібних проектів процедури . . . 
затвердження еколоГІЧНОЮ ІНспекЦІЄЮ. 

Сімутін Р .В. - депутат міської ради. 

Звернувся до представника ТОВ «Зелена енерГІЯ Т» з 

наступними питаннями: хто є засновниками товариства, де 

воно зареєстроване, за які кошти буде вестись будівництво 
та чи є проект даного об'єкту. 

Гайдай А.А. директор департаменту з питань . 
реГІОНального розвитку. 

Відповів, що для будівництва товариство буде заключати 

договір з банком на отримання кредиту, що ж до наявності 
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Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

проекту то на даному еташ є лише перед проектНІ 

пропозиції. 

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

розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

архітектури, будівництва та інвестицій. 

Зауважив про актуальність питання в країні, щодо 

сприяння розвитку І впровадження альтернативних джерел 

енергії. Тому запропонував підтримати дане питання. 

Гайдай А.А. директор департаменту з питань 

реГІОНального розвитку. 

Пояснив, що виготовлення проекту не можливо без . . . 
техНІЧНИХ умов, яКІ надаються ТІЛьки при наявносТІ .. . 
ДОЗВІЛьного РІшення на земельну ДІЛянку. 

Іваненко О.В. - депутат міської ради. 

Запитав, чи можливо ознайомитись з перед проектними 

пропозиціями і ЧИ суттєво вони будуть відрізнятись від 

проекту. 

Гайдай А.А. директор департаменту з питань 

реГІОНального розвитку. 

Відповів, що ознайомитись можна і що, як правило, перед 

проектні прощ)зиції не суттєво відрізняються від проекту. 

Сімутін Р .В. - депутат міської ради. 

Зауважив, що в довідці ЄДРПУ ТОВ «Зелена енергія Т», в 

переліку видів діяльності, не зазначено будівництво 

енергозберігаючих об' єктів. 

Поставив на голосування пропозицію підтримати та 

прийняти розділені підпункти 10.4 та 10.5. в цілому. 
"за" - 27 
"проти " - 2 
"утримались" - 9 
"не голосували" - 1. 

Підтримати та прийняти розділені підпункти 10.4 та 
10.5. в цілому. 
Наголосив про те, що в доповненні до проекту рішення в 
зв' язку із службовою запискою земельного відділу 

пропонується зняти п.18. 7 на доопрацювання. 
Поставив дану пропозицію на голосування. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - 4 
"не голосували" - 1. 

Підтримати пропозицію щодо зняття п.18.7 проекту 

РІшення на доопрацювання. 

Звернувся до депутатів щодо включення запропонованого 

доповнення з проголосованою ЗМІНОЮ дО основного . . 
проекту РІшення в ЦІЛому ЧИ проводити голосування по 

кожному пункту окремо. 
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Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили 

Із зали надійшла пропозиція про включення доповнення до 

основного проекту рішення в цілому. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив з ПРОПОЗИЦІю не включати запропоноване 

доповнення до проекту рішення, а зняти його з розгляду в 

зв' язку з порушенням процедури Пlдготовки та 

оприлюднення. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Різаненка 

П.О. щодо зняття з розгляду доповнення до проекту 

Рlшення. 

"за" - 2 
"проти" - 34 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 

Поставив на голосування пропозицію щодо включення 

запропонованого доповнення з проголосованою ЗМІНою . . 
до основного проекту РІшення,в ЦІЛому. 

"за" - 34 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Включити доповнення до проекту РІшення з . . 
проголосованою ЗМІНою до основного проекту рlшення 

в ЦІЛому. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією щодо відмови в поновлені 

договорів оренди підприємствам зазначеним в п.п. 5.2, 5.3, 
5.4, 5.10, 5.13, в зв'язку з тим, що дані підприємства не 
виконали взяті на себе зобов'язання. Запропонував дані . . . 
земельНІ ДІЛянки виставити на аукцІОН з продажу права 

оренди. 

Пояснив, що данні підприємства уклали договори оренди у 

2007 році, на сьогоднішній день всі вони сплачують 
орендну плату та продовжують виконувати зобов' язання по 

договорам пайової участі. Щодо будівництва, то воно може 

бути відновлене лише після затвердження проекту 

розширення об'їзної дороги. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Різаненка 

П.О. щодо ВІДмови в поновлені договорів оренди 

ПІдприємствам зазначеним в п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.13 
проекту РІшення. 

"за" - 2 
"проти " - 33 
"утримались" - 3 
"не голосували" - 1. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 
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Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

26. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією по п.14.4 7, стосовно ТОВ «БДК 
«Меркурій», а саме зняти його в зв'язку з невиконанням 

взятих зобов'язань ТОВ «БДК «Меркурій». 
Поставив на голосування пропозицію депутата Сімутіна 

Р.В щодо зняття п.14.47, стосовно ТОВ «БДК «Меркурій». 

"за" - 2 
"проти" - 34 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Не підтримувати пропозицію депутата Сімутіна Р.В. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 

ЗМІнами. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення . . 
в Ц1Лому З проголосованими ЗМlНами. 

"за" - 33 
"проти " - 2 
"утримались" - 3 
"не голосували" - 1. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами.N2 586-20-06 (додається). 
Повідомив про те, що відповідно до статті 46 Регламенту 
Броварської міської ради, після 2-х годинної роботи 

пленарного засідання сесії міської ради оголошується 

перерва. Запропонував оголосити перерву на 1 О хвилин та 
продовжити засідання о 16 год. 1 О хв. 

Технічна перерва 

з 16 год ОО хв. до 16 год. 10 хв. 
В залі присутньо З 7 депутатів. 
Відсутні: Антоненко В.О. 

Наголосив про присутність 37 депутаТ1В, запропонував 
продовжити засідання сесії міської ради. 
Про передачу земельних ділянок громадянам у 

власність та користування, надання дозволів на 

виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують права на 

земельні ділянки, надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність та користування, внесення змін до 

рішень Броварської міської ради. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного ВІДд1ЛУ - заступник начальника. 

Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 
рекомендоваНІ профільною комісією зміни до проекту 

РІшення. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили 

Головуючий: 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду запропонованих 

ЗМІН. 

"за" - 35 
"проти " - 1 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Наголосила про рекомендовані профільною комісією зміни 

до проекту РІшення: 

- внести зміни у п.12.1, стосовно Гаврилюка В.С., 

зменшивши термін оренди до 25 років. 
Поставив на голосування наголошену ПРОПОЗИЦІю 

профільної комісії. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - 4 
"не голосували" - 1. 

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо внесення 

зміни у п.12.1 стосовно Гаврилюка В.С., зменшивши термін 

оренди до 25 років. 
Різаненко п.о. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицію не включати запропоноване 

доповнення до проекту рішення, а зняти його з розгляду в 

зв' язку з порушенням процедури П1дготовки та 

оприлюднення. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Різаненка 

п.о. щодо зняття з розгляду доповнення до проекту 

РІшення. 

"за" - 2 
"проти " - 35 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 1. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка п.о. 
Поставив на голосування пропозицію щодо включення 

запропонованого доповнення до основного проекту . . 
РІшення в ЦІЛОМУ. 

"за" - 34 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Включити доповнення до проекту рішення до основного . . 
проекту рішення в ЦІЛому. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту Рішення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

28. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

ЗМІНами. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення . . 
в ЦІЛому З проголосованими ЗМІНами. 

"за" - 34 
"проти " - 2 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами.N2 587-20-06 (додається). 
Про надання повноважень щодо укладання договорів 

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 588-20-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 

0,4000 га, розташованої по вул. Металургів, за 
результатами аукціону від 14 лютого 2012 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

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

Голосували: 

Вирішили: 

29. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

30. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в ЦІЛому. 

"за" -36 
"проти" - не було 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 589-20-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 

0,0600 га, розташованої по бульв. Незалежності в 

районі розміщення Броварського заводу будівельних 

конструкцій, за результатами аукціону від 14 лютого 
2012 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу ~ заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" . - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в ЦІЛому. 

"за" -36 
"проти" - не було 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N~ 590-20-06 (додається). 
Про підготовку та проведення земельного аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 

0,0176 га, розташованої по бульв. Незалежності в 

районі спортивного комплексу "Металург". 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

31. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

32. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 591-20-06 (додається). 
Про підготовку та проведення земельного аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 

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

будинків Х!!5 та Х!!7. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -37 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 592-20-06 (додається). 
Про підготовку та проведення земельного аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 0,0275 
га, розташованої по вул.БогунськіЙ. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

33. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -37 
"проти" - не було 

,"утримались" - 1 
"не голосували" - 1. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 593-20-06 (додається). 
Про . викуп земельних ділянок по вул. Шолом

Алейхема,59 та вул. Шолом-Алейхема,61 для 

суспільних потреб. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради~ 

Звернувся до доповідача з запитанням, чи доводили до . . . 
ВІДома власниКІВ земельних ДІЛянок, щодо викупу 

частини їх землі, чи надали вони згоду. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Відповіла, що такі переговори із власниками будуть 

проведені після прийняття рішення. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією зняти даний проект рішення та 
винести його на розгляд після того як відбудуться . . 
переговори ІЗ власниками земельних ДІЛянок. 

Михайлов О.М. - депутат міської ради. 

Наголосив про важливість прийняття даного РІшення, 

оскільки на сьогоднішній день існуюча ділянка дороги є' 

небезпечною як для автомобільного транспорту, так і для . . 
ПІШОХОДІВ. 

Андрєєв В.О. - заступник міського голови. 

Повідомив, що з власниками зазначених земельних 

ділянок проводились попередні переговори і їм було 

запропоновано надати свої пропозиції, бачення, але на 

сьогоднішній день відповіді від них не надходило. 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 
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Голосували: 

Вирішили: 

34. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

35. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

прийняти рішення в цілому. 

"за" - 34 
"проти " - 1 
"утримались" - 3 
"не голосували" - 1. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 594-20-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 

міської ради від 21.04.2011 року Х!! 213-08-06 "Про 
проведення інвентаризації земель державної та 

комунальної власності в межах міста Бровари". 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

-38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 595-20-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської 
міської ради від 26.10.2006 Х!! 144-10-05 "Про 

затвердження Положення та персонального складу 

погоджувальної комісії по вирішенню спірних 

земельних питань та інших питань, пов'язаних з 

розмежуванням земельних ділянок". 

МаЙбородаС.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
~'проти " - не було 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

36. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

37. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 596-20-06 (додається). 
Про продаж земельної ділянки. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 35 
"проти" - не було 

"утримались" - 3 
"не голосували" - 1. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в ЦІЛому. 

"за" -35 
"проти" - не було 

"утримались" - 3 
"не голосували" - 1. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 597-20-06 (додається). 
Про відмову від договорів оренди земельних ділянок. 

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

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в ЦІЛому. 

"за" -35 
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Вирішили: 

38. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

39. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

Х!! 598-20-06 (додається). 
Про затвердження переліку земельних ділянок для 

продажу на земельних торгах окремими лотами. ' 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 36 
"проти" - не було 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -36 
"проти" - не було 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

Х!! 599-20-06 (додається). 
Про продаж права оренди земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,2652 га, розташованої по бульв. 
Незалежності в районі Промвузла. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 35 
"проти" - не було 

"утримались" - 3 
"не голосували" - 1. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в ЦІЛому. 

"за" 

"проти" 

"утримались" 

-35 
- не було 

-3 
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Вирішили: 

40. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

41. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

42. СЛУХАЛИ: 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 600-20-06 (додається). 
Про доповнення до плану діяльності з підготовки 

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

Доповів по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 601-20-06 (додається). 
Про підсумки виконання Програми соціально 

економічного та культурного розвитку м. Бровари за 

2011 рік. 
Загуменний М.В. - начальник управління економіки. 

Доповів по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 602-20-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

43. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

44. СЛУХАЛИ: 

міської ради від 29.12.2011 К!!504-17-06 "Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2012 рік"(з наступними 
змінами). 

Загуменний М.В. - начальник управління економіки. 

Доповів по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в ЦІЛому. 

"за" -38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.NQ 603-20-06 (додається). 
Про затвердження Положення про цільовой фонд 

Броварської міської ради в новій редакції. 

Паламарчук Н.а. - начальник фінансового управління. 

Доповіла суті по проекту рішення. 
Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" - 38 
~~проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
.NQ 604-20-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 

від 09.06.2011 К!!243-09-06 "Про встановлення місцевих 
податків і зборів". 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

45. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Паламарчук Н.а. - начальник фінансового управління. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - З8 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -З8 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

-N'Q 605-20-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради від 29.12.2011 рокуХ!! 506-17-06 «Про бюджет 

міста на 2012 рік» та додатків 2,3,6,7,8». 
Паламарчук Н.а. - начальник фінансового управління. 

Доповіла по суті питання та наголосила про внесення 
правки до проекту РІшення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане . . 
РІшення за основу та розглянути запропоноваНІ правки. 

"за" - З7 

"проти" - не було 

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

Паламарчук Н.а. - начальник фінансового управління. 

Наголосила про внесення правки в п.l.3 «Спеціальний 

фонд» проекту рішення, а саме поділивши даний пункт на 
два підпункти та викласти їх у наступній редакції: 

«1.3. Управлінню освіти Броварської міської ради на 

загальну суму 6З5,6 ТИС.грн.: 

I.З.l. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 
585,6 ТИС.грн., в тому числі шляхом передачі коштів із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) на суму 370,0 ТИС.грн. та за рахунок 
вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2012 
року на суму 215,6 ТИС.грн.; 

1.3.2.ПО КФК 070806 «Інші заклади освіти» за рахунок 
вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2012 
року на суму 50,0 ТИС.грн.;» 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

46. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

47. СЛУХАЛИ: 

Поставив на голосування пропозицію про внесення 

наголошеної правки до проекту рішення. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Підтримати пропозицію про внесення наголошеної правки 

до проекту РІшення. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Різаненко п.о. - депутат міської ради. 

Звернувся із зауваженням до доповідача з приводу того, що 

до проекту рішення не надані додатки, які згадуються в 

рішенні. Попросив на майбутнє їх прикладати. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому з проголосованою правкою. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

зміною NQ 606-20-06 (додається). 
Про запровадження окремих елементів планування 

видатків на 2012 рік із застосуванням програмно-. 
ЦІЛьового методу. 

Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в ЦІЛому. 

"за" ~- 36 
"проти" - не було 

"утримались" - 2 
"не голосували" - 1. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 607-20-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 

від 04.02.2010 року Х!!1406-78-05 "Про припинення 

діяльності комунальних підприємств "Аптека Х!!230", 
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Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

"Аптека N!!249", шляхом їх приєднання до комунального 
підприємства "Аптека матері і дитини" та затвердження 

статуту комунального підприємства "Аптека N!!249" в 

новій редакції. 

Зачитав заяву від громадянина Малофієнка В.В. щодо 

дозволу бути присутнім під час обговорення даного 

питання та надання можливосТІ виступити. 

Бобко А.М. - депутат міської ради, голова комісії з питань 

комунальної власності та приватизації. 

Пояснив, що на засіданні профільної комісії під час 

розгляду даного питання громадянин Малофієнко В.В. був 

присутній та йому було надано відповідне роз'яснення. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Наголосив, що відповідно до Закону про доступ до 

публічної інформації громадянин може бути присутній на . . . 
заСІДаннях оргаНІВ МІсцевого самоврядування. 

Поставив на голосування пропозицію щодо запрошення 

громадянина Малофієнка В.Б. дЛЯ виступу при розгляді 

даного питання. 

"за" - 12 
"проти " - 16 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 9. 

Не запрошувати громадянина Малофієнка Б.В. дЛЯ виступу 

при РОЗГЛЯДІ даного питання. 

Андрєєв Б.О. - заступник міського голови. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту РІшення. 

Бабін М.Я. - депутат міської ради. 

Звернувся із запитанням до доповідача, чому склалась 

така ситуація із заборгованістю серед комунальних 

аптек. 

Андрєєв В.О. - заступник міського голови. 

Пояснив, що по-перше, комунальні аптеки продавали ліки 

із суттєвими знижками, а по-друге, комерційні аптеки, на .. . . 
ВІДМІНУ ВІД комунальних, мають змогу закупляти ЛІки за 

передплатою по оптовим ЦІнам. 

Надиров Т. Ф. - голова Ради ветеранів. 

Виступив від імені пенсіонерів-ветеранів, які скаржаться 

на брак асортименту ліків в комунальних аптеках. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

48. СЛУХАЛИ: 

'Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

49. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 

прийняти дане рішення в цілому. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

"утримались" --: 1 
"не голосували" - 1. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
NQ 608-20-06 (додається). 
Про внесення доповнення до Статуту спеціалізованого 

Комунального підприємства "Броварська ритуальна 

служба", затвердженного рішенням Броварської міської 

ради від 24.11.2011 N!!429-15-06. 
Корнієнко В.О. директор спеЦІалІзованого КП 

«Броварська ритуальна служба». 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІЮ прийНяти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -37 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 609-20-06 (додається). 
Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясел-саду) компенсуючого типу 
«Золота рибка» Броварської міської ради Київської 

області. 

Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту РІшення. 

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

Голосували: 

Вирішили: 

50. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

51. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" -37 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 610-20-06 (додається). 
Про внесення доповнень до міської Програми 

"Дошкільна освіта" на 2011-2014 р.р, затвердженної 
рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
Х!!128-06-06. 

Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 611-20-06 (додається). 
Про передачу центру дитячо-юнацьких клубів (ЦДЮК) 
на обслуговування централізоваНIИ бухгалтерії 

управління освіти Броварської міської ради. 
Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в ЦІЛому. 
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Голосували: 

Вирішили: 

52. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

53. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" -37 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 612-20-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради від 16.02.2012р. за К!! 537-19-06. 
Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування ПРОПОЗИЦІю прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 37 
"проти" - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до . 
проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в ЦІЛому. 

"за" -37 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 613-20-06 (додається). 
Про розгляд протесту Броварської міжрайонної 

прокуратури Київської області на рішення Броварської 

міської ради Київської області К!!212-08-06 від 

21.04.2011р. "Про звільнення від сплати земельного 

податку державного підприємства Радіопередавальний 

центр". 

Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу. 
Доповіла по суті проекту рішення.' 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

РІшення за основу. 

"за" - 38 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту РІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в ЦІЛому. 

"за" -38 
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Вирішили: 

54. Різне. 
Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
NQ 614-20-06 (додається). 

Михайлов О.М. - депутат міської ради. 

Повідомив про те, що з 3 по 8 травня в м. Бровари пройде 
міжнародний турнір з гандболу серед юнаків імені Олега 

Великого. Запросив всіх бажаючих відвідати цей захід. 

Іваненко О.В. - депутат міської ради. 

Доповів про те, що ним було вивчено питання роботи 

оперативної служби в м. Бровари по боротьбі ІЗ 

наркомаНІЄЮ. Результати вивчення даного питання 

показали про наявНІСТЬ проблеми З фінансуванням 

оперативних заходІВ, тому запропонував винайти 

можливість провести фінансування. 

Відповів, що по даному питанню відбулась розмова з 

начаЛьником міліції Семикопом С.М. в ході якої була 

домовленість ЗДІИСНИТИ фінансування Програми по 

боротьбі зі злочинністю за результатами виконання 

бюджету міста за півріччя. 

Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 

Виступив із проханням винайти можливість ЗДІИСНИТИ 

ремонт прибудинкових проїздів по вул. Черняховського. 

Пояснив, що дана проблема Є і на інших вулицях міста, 

тому найближчим часом буде розроблена програма по 

ремонту прибудинкових проїздів, яку виконуватиме КП 

«Служба замовника», за рахунок прямого фінансування з 

. міського бюджету. 
Бобко А.М. - депутат міської ради. 

Звернувся до ПРИСУТНІх з проханням допомогти 

встановити пам' ятник бувшому ветерану ВВВ 

Пироговському В.А., могила якого розташована на 

центральній алеї міського кладовища. В зв'язку з тим, що 

близьких і родичів в нього не залишилось, могила 

знаходиться в занедбаному стані. 

Повідомив, що доручить виконання даного питання 

комунальному підприємству "Броварська ритуальна 

служба". 

Сімутін Р .В. - депутат міської ради. 

Повідомив, що в зв'язку з тим, що не зміг виступити під, 

час розгляду питання «Про передачу земельних ділянок 

громадянам у власНІСТЬ та користування, надання 

дозволів на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 

права на земельні ділянки, надання дозволів на розробку 
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Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Секретар ради 

Міський голова 

. . . 
проекТІВ землеустрою щодо ВІДведення земельних ДІЛянок . . 
у власН1СТЬ та користування, внесення ЗМІН дО РІшень 

Броварської міської ради», тому хотів би отримати 
роз' яснення щодо п.13.2, який стосується поновлення 

договору оренди на обслуговування гаражу 

Івашковському Б.Б., а саме причини надання дозволу на 
розміщення гаражу на території будівельного майданчика. 
Андрєєв Б.О. - заступник міського голови. 

Пообіцяв надати депутату Сімутіну Р.Б. письмову 

відповідь з роз' ясненнями по даному питанню. 
Семенюк О.В. - секретар ради. 

Доповіла про результати роботи тимчасової контрольної 

КОМІСl1 з контролю за дотриманням законодавства 

правоохоронними органами при розслідуванні факту 

нападу на депутата Броварської міської ради Різаненка 

П·.О. 

Повідомила про те, що відбулось 4 засідання комісії, на 2-
х засіданнях був присутній депутат Різаненко П.О., але 
фактично перешкоджав роботі комісії, не надаючи 

відповідей по суті на запитання членів комісії та 

ображаючи їх. Отже, комісія прийшла до висновку, що 

депутат Різаненко П.О. своїм ставленням та поведінкою 

по відношенню до роботи комісії не зацікавлений у 

вирішенні даної справи. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Пояснив, що дана комісія відповідно до законодавства не 

має в своїх повноваженнях проводити слідство, а тільки 

здійснювати контроль за дотриманням законодавства . . 
правоохоронними органами при РОЗСЛ1дуванН1 справи 

побиття. Крім того, пояснив свою відсутність на 

засіданнях комісії тим, що не є її членом і тому вважає, що . .. . 
може ВІДВІДувати заСІДання по можливосТІ. 

Зауважив, що хоча дана комісія і обмежена в своїх 

повноваженнях, але її робота значима і є необхідною, 

оскільки інцидент що стався з депутатом міської ради 
повинен обов'язково бути розслідуваним. 

Запропонував закрити засідання двадцятої чергової сесії 

Броварської міської ради шостого скликання. 

Звучить Гімн України. 

І.В. Сапожко 
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