
БРОВАРСЬКА МІСЬКАРАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ .N221 

Двадцять першої чергової сесії Броварської міської ради 

шостого скликання 

07 червня 2012 року м. Бровари 

Всього депутатів міської ради - 42 

Присутні на сесії: 

Депутати міської ради VI скликання: -ЗО 
Міський голова 

Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу- Гарник М.В. 
Депутат Київської обласної ради- Загуменна Т.М. 

Запрошені: 21 (список додається) 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 12 

1. Антоненко В.О. - хворий 

2. БобкоА.М. - хворий 

З. Брусенська Г.В. 
. . . - причина вІДсутностІ не вІДома 

4. Віканов Є.П. - хворий 

5. Іваненко О.В. 
. . . - причина ВІДсутносТІ не вІДома 

6. Кириченко О.В. - хворий 

7. Колесніков В.О. - ВІДпустка 

8. КузикП.М. - вІДрядження 

9. Погарський Я.А. - вІДрядження 

10. Сенько Л.І. - вІДпустка 

11. Чередник Ю.П. 
. . . - причина вІДсутностІ не вщома 

12. Шкуренко П.В. - зашзнився 

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович- міський голова. 
Головуючий: Наголосив про кількість зареєстрованих депутатів- ЗО. 

Голосували: 

Поставив на голосування пропозицію відкрити двадцять 
першу чергову сесію Броварської міської ради VI 
скликання. 

"за" 

"проти" 

- З1 

-не було 



Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

" утримались " - не було 

"не голосували" - не було. 

Відкрити двадцять першу чергову сесію Броварської 

міської ради VI скликання. 

Звучить Гімн У країни 

Ознайомив депутатів з переліком запрошених та запитав 

чи є в когось зауваження до присутніх у сесійній залі? 

Зауважень не було. 

До сесійної зали увійшов депутат Шкуренко П.В . 

Всього присутньо З 1 депутат. 

Затвердження Порядку денного 

Запропонував прийняти Порядок денний за основу: 

"за" - 32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти порядок денний за основу. 

Запропонував розглянути зміни до порядку денного: 

- відповідно до подання земельного відділу в зв' язку з 

доповненнями до проекту рішення «24. Про поновлення . . . 
договорІВ оренди земельних дІЛянок, надання дозвошв 

на складання технічної документації по оформленню 

права користування земельними дІЛянками, та 

внесення змін до рішень Броварської міської радю> 

пропонується викласти назву даного проекту рІшення в 

наступній редакції «24. Про припинення права 

користування земельними дІЛянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо передачі у . . 
власНІсть та користування земельних дІЛянок, . . 
поновлення договорІВ оренди земельних дІЛянок, 

надання дозволів на складання технічної документації, 

проектів землеустрою по оформленню права . . 
користування земельними дІЛянками, внесення змш до 

рішень Броварської міської радИ>>. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -З 1 
"проти" - не було 

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

Викласти в новій редакції назву проекту рішення «24. 
Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із . . 
землеустрою щодо передачІ у власНІсть та користування . . 
земельних дІЛянок, поновлення договорІВ оренди 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

земельних дІЛянок, надання дозвошв на складання 

технічної документації, проектів землеустрою по 

оформленню права користування земельними 

ділянками, внесення змін до рішень Броварської міської 

радИ>>. 

Відповідно до подання земельного відділу в зв' язку з 

доповненнями до проекту рішення «2 7. Про продаж 
земельних дІЛяною> пропонується викласти назву 

даного проекту рішення в наступній редакції «27. Про . . 
продаж земельних дІЛянок та продовження термшу 

укладення договору про продаж у власність земельної 

ДІЛЯНКИ». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Викласти в новій редакції назву проекту рішення «27. 
Про продаж земельних ділянок та продовження терміну . .. 
укладення договору про продаж у власнІсть земельнш 

ДІЛЯНКИ». 

Запропонував перейти до розгляду додаткових питань. 

Згідно з рекомендацією погоджувальної ради 

пропонується не включати до порядку денного додаткове 

питання, подане начальником управління освіти, «Про 

зміну назви центру дитячо-юнацьких клубів та 

затвердження нової редакції Статуту центру дозвілля і 

творчості «Тріумф» для довивчення. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - З2 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Не включати до порядку денного питання «Про зміну 

назви центру дитячо-юнацьких клубів та затвердження 

нової редакції Статуту центру дозвілля і творчості 

«Тріумф». 

Згідно з поданням начальника управління житлово-

комунального господарства, враховуючи рекомендації 

профільної комісії та погоджувальної ради пропонується 

включити до порядку денного питання «Про внесення 

змін до "Програми охорони навколишнього природного 

середовища на 2008-2012 роки", затвердженого 

рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р . 
. М~612-З2-05». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

з 



Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

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

Включити до порядку денного питання «Про внесення 

змін до "Програми охорони навколишнього природного 

середовища на 2008-2012 роки", затвердженого 

рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. 

N!!612-З2-05». 

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" - З О 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 

Відповідно до подання начальника управління 

комунальної власності, враховуючи рекомендації 

профільної комісії та погоджувальної ради пропонується 

включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін в додаток 2 до рішення Броварської 

міської ради від 12.04.2012 N!!569-20-06 "Про 

затвердження Програми приватизації об' єктів права 

комунальної власності територіальної громади м. 

Бровари на 2012 рік". 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін в додаток 2 до рішення Броварської 

міської ради від 12.04.2012 N!!569-20-06 "Про 

затвердження Програми приватизації об'єктів права 

комунальної власності територіальної громади м. 

Бровари на 2012 рік». 
Відповідно до подання земельного відділу, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про продаж права оренди земельної ділянки 

орієнтовною площею О,З909 га, розташованої на 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

перетині вул.Кутузова та вул.Радистів». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною 

площею О,З909 га, розташованої на перетині 

вул.Кутузова та вул.Радистів». 

Відповідно до подання земельного відділу, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про надання в оренду земельної ділянки 

площею 0,0150 га, розташованої по вул. Возз'єднання в 
районі будинків NQ5 та NQ 7, за результатами аукціону від 
22 травня 20 12 року». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

надання в оренду земельної ділянки площею 0,0150 га, 

розташованої по вул. Возз' єднання в районі будинків NQ5 
та NQ 7, за результатами аукціону від 22 травня 2012 
року». 

Відповідно до подання земельного відділу, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про надання в оренду земельної ділянки 

площею 0,0176 га, розташованої по бульв. Незалежності 
в районі спортивного комплексу "Металург", за 

результатами аукціону від 22 травня 2012 року». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

надання в оренду земельної ділянки площею 0,0176 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі 

спортивного комплексу "Металург", за результатами 

аукціону від 22 травня 2012 року». 
Відповідно до подання земельного відділу, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

питання «Про надання в оренду земельно1 дІЛянки 

площею 0,0275 га, розташованої по вул. Богунський, за 

результатами аукціону від 22 травня 2012 року». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

надання в оренду земельної ділянки площею 0,0275 га, 

розташованої по вул. Богунський, за результатами 

аукціону від 22 травня 2012 року». 
Відповідно до подання земельного відділу, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про припинення дії договору оренди земельної 

ділянки під тимчасовою спорудою для здійснення 

підприємницької діяльності шляхом його розірвання». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

припинення дії договору оренди земельної ділянки під 

тимчасовою спорудою для здійснення підприємницької 

діяльності шляхом його розірвання». 

Відповідно до подання земельного відділу, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про продаж право оренди земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0200 га, розташованої по вул. 

Короленка в районі розміщення ТЦ "Форум"». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про .. . . 
продаж право оренди земельнш дІЛянки орІєнтовною 

площею 0,0200 га, розташованої по вул. Короленка в 

районі розміщення ТЦ "Форум"». 

Відповідно до подання земельного відділу, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про продаж право оренди земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0300 га, розташованої по вул. 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Короленка в районі розміщення ТЦ "Форум"». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

продаж право оренди земельної ділянки орієнтовною 

площею О,ОЗОО га, розташованої по вул. Короленка в 

районі розміщення ТЦ "Форум"». 

Відповідно до подання керуючого справами виконкому, 

враховуючи рекомендації профільної комісії та 

погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про затвердження змін до 

структури, загальної чисельності апарату міської ради та 

виконкому, виконавчих оргаюв радю>. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження змін до структури, загальної чисельності 

апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 

радю>. 

Відповідно до подання начальника фінансового 

управління, враховуючи рекомендації профільної комісії 

та погоджувальної ради пропонується включити до 

порядку денного додаткове питання «Про передачу 

видатків з бюджету міста Бровари до бюджету 

Броварської районної ради на виконання делегованих 

державних повноважень». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

передачу видатків з бюджету міста Бровари до бюджету 

Броварської районної ради на виконання делегованих 

державних повноважень». 

Відповідно до подання начальника фінансового 

управління, враховуючи рекомендації профільної комісії 

та погоджувальної ради пропонується включити до 

порядку денного додаткове питання «Про передачу та 

прийняття міжбюджетних трансфертів по галузі "Засоби 

масової інформації». 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по 

галузі "Засоби масової інформації». 

Відповідно до подання начальника фінансового 

управління, враховуючи рекомендації профільної комісії 

та погоджувальної ради пропонується включити до 

порядку денного додаткове питання «Про прийняття 

коштів на здійснення видатків, що враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з 

районного бюджету Броварського району до бюджету 

МІСТа». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

прийняття коштів на здійснення видатків, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів з районного бюджету Броварського району 

до бюджету міста». 

Відповідно до подання начальника управління економіки, 

враховуючи рекомендації профільної комісії та 

погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Броварської міської ради від 

29.12.2011 N~ 504-17-Об"Про затвердження Програми 
. . 

соЦІально-економІчного та культурного розвитку мІста 

на 2012 рік" (з наступними змінами)». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

міської ради від 29.12.2011 N~ 504-17-Об"Про 

затвердження Програми соціально-економічного та 

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

Відповідно 

комунальної 

до подання начальника 

власностІ, враховуючи 

упраВЛІННЯ ... 
рекомендацн 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Виступила: 

Вирішили: 

профільної комісії та погоджувальної ради пропонується 

включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження доповнення до переліку об'єктів, що 

перебувають у комунальної власності територіальної 

громадим. Бровари та підлягають приватизації». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження доповнення до переліку об' єктів, що 

перебувають у комунальної власності територіальної 

громадим. Бровари та підлягають приватизації». 

Запропонував поставити на голосування пропозицію . . . 
розглядати додаткою питання вщразу шсля основних, 

якщо доповідачем з цих питань є та сама особа. 

"за" - 32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Розглядати додаткові питання відразу після основних, 

якщо доповідачем з цих питань є та сама особа. 

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 

денний з проголосованими змінами в цілому. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Жеребцова Л.В. - голова постійної депутатської 

комісії з питань Регламенту, депутатської етики, 

діяльності засобів масової інформації та контролю за 

виконанням рішень міської ради. 

Звернулась до запрошених осіб із зауваженням щодо їх 

переміщень по сесійній залі та нагадала про те, що 

відповідно до статті 17 Регламенту Броварської міської 
ради запрошені особи мають знаходитись у спеціально 

відведених місцях і не заважати роботі депутатів. 

Прийняти порядок денний в цілому зі змінами: 

1. Про приватизацію житлових приміщень гуртожитків. 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 
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власносТІ. 

2. Про надання дозволу на списання комунального майна територіальної 

громади м.Бровари. 

Доповідає : Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 

власносТІ. 

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

20.12.2011 NQ449-16-06 "Про надання дозволу на передачу комунального 

майна. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна 
. -

начальник управшння комунальн01 

власносТІ. 

4. Про надання згоди на зняття з балансу КП "Служба замовника" 

малоповерхового та малоквартирного житлового будинку. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 

власносТІ. 

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

29.01.2009 NQ1015-55-05 "Про створення постійної комісії із забезпечення 

реалізації житлових прав громадян м.Бровари". 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управшння комунальн01 

власносТІ. 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

територіальної громади м.Бровари гуртожитку по вул. Кирпоноса 11. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 

власносТІ. 

7. 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 

та продовження терміну дії договорів оренди. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 

власностІ. 

8. Про внесення змін в додаток 2 до рішення Броварської міської ради від 

12.04.2012 NQ569-20-06 "Про затвердження Програми приватизації об'єктів 

права комунальної власності територіальної громадим. Бровари на 2012 рік". 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 

власностІ. 

9. Про затвердження доповнення до переліку об'єктів, що перебувають у 

комунальної власності територіальної громади м. Бровари та підлягають 

приватизації у 2012 р. 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 

власностІ. 

1 О. Про внесення змін до плану витрат грошових надходжень до міського 

фонду "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" на 2012 рік. 

Доповідає: Вознюк Костянтин Олександрович - начальник управління 

житлово-комунального господарства. 

11. Про внесення змін до Міської програми утримання та розвитку об'єктів 

житлово - комунального господарства на 2011 - 2015 роки, затвердженної 

рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 NQ127-06-06. 
Доповідає: Вознюк Костянтин Олександрович - начальник управління 
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житлово-комунального господарства. 

12. Про внесення змін до "Програми охорони навколишнього природного 
середовиша на 2008-2012 роки", затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14.01.2008 р. NQ 612-32-05. 
Доповідає: Вознюк Костянтин Олександрович - начальник управління 

житлово-комунального господарства. 

13. Про скасування рішення Броварської міської ради від 04.02.2010 NQ1416-78-05 
"Про затвердження Порядку взаємодії міських дозвільних органів, які 

здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні". 

Доповідає: ПлотніковаГалина Володимирівна- державний адміністратор. 

14. Про затвердження Програми розвитку футболу в м.Бровари на 2012-2016 
роки. 

Доповідає: Рожков Дмитро Анатолійович -начальник відділу фізичної культури 

1 спорту. 

15. Про затвердження Положення про міській територіальний осередок Малої 
академії наук Броварського навчально-виховного об'єднання управління освіти 

Броварської міської ради. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління справами. 

16. Про затвердження Положення про Школу екстернів Броварського 

навчально-виховного об' єднання управління освіти Броварської міської ради. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

17. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального закладу 
(ясел-саду) компенсуючого типу "Теремки" Броварської міської ради Київської 

області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

18. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального закладу 
(ясел-саду) компенсуючого типу "Теремок" Броварської міської ради Київської 

області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

19. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального закладу 
(ясел-саду) комбінованого типу "Барвінок" Броварської міської ради Київської 

області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

20. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального 

закладу(ясел-саду) комбінованого типу "Ромашка" Броварської міської ради 

Київської області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович- начальник управління освіти. 

21. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального закладу 
(ясел-саду) комбінованого типу "Калинка" Броварської міської ради Київської 

області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

22. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального закладу 
(ясел-саду) комбінованого типу "Лісова казка" Броварської міської ради 

Київської області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

23. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального закладу 
(ясел-саду) комбінованого типу "Малятко" Броварської міської ради Київської 
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області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

24. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального закладу 

(ясел-саду) комбінованого типу "Віночок" Броварської міської ради Київської 

області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

25. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального закладу 

(ясел-саду) комбінованого типу "Катюша" Броварської міської ради Київської 

області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти. 

26. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2009 р. NQ 

1363-77-05 "Про затвердження нової редакції Положення, структури міського 

Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради". 

Доповідає: Петренко Алла Іванівна - начальник управління праці та соціального 

захисту. 

2 7. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо передачі у власність та 
. . 

користування земельних дІЛянок, поновлення договорІВ оренди земельних 

ділянок, надання дозволів на складання технічної документації, проектів 

землеустрою по оформленню права користування земельними ділянками, 

внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна- виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДдІЛУ - заступник начальника. 

28. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність та користування, 

надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо . . . . 
складання документІВ, що посвщчують право 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. 

29. 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 вщдшу - заступник начальника. 

ЗО. Про продаж земельних ділянок та продовження терміну укладання договору . . .. 
про продаж у власнІсть земельнш дІЛянки. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна- виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщдІЛУ - заступник начальника. 

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

земельних торгах окремими лотами. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов' язки начальника 

земельного шддшу - заступник начальника. 

32. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0416 га, 

розташованої в районі вул. Київській, 333. 
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

33. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га, 
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розташованої в районі вул. Драгоманова Михайла,2. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдІЛУ - заступник начальника. 

34. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0122 га, 

розташованої в районі вул. Драгоманова Михайла,2. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдІЛУ - заступник начальника. 

35. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0325 га, 

розташованої в районі вул. Драгоманова Михайла,2. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдІЛУ - заступник начальника. 

36. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,3909 га, 

розташованої на перетині вул.Кутузова та вул.Радистів. 

Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна- виконуюча обов'язки начальника 

земельного вІддІЛУ - заступник начальника. 

37. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0150 га, розташованої по 

вул . Возз'єднання в районі будинків N!!5 та N!! 7, за результатами аукціону від 22 

травня 2012 року. 
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна- виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщдІЛУ - заступник начальника. 

38. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0176 га, розташованої по 

бульв. Незалежності в районі спортивного комплексу "Металург", за 

результатами аукціону від 22 травня 2012 року. 
Доповідає:Майборода Світлана Анатоліївна - виконуюча обов' язки начальника 

земельного ВІддІЛУ - заступник начальника. 

39. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0275 га, розташованої по 

вул. Богунський, за результатами аукціону від 22 травня 2012 року. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна- виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІддІЛУ -заступник начальника. 

40. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки під тимчасовою 

спорудою для здійснення підприємницької діяльності шляхом його розірвання. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна- виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщдІЛУ - заступник начальника. 

41. Про продаж право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га, 

розташованої по вул. Короленка в районі розміщення ТЦ "Форум". 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна- виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщдІЛу - заступник начальника. 

42. Про продаж право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0300 га, 

розташованої по вул. Короленка в районі розміщення ТЦ "Форум". 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна- виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщдІЛУ - заступник начальника. 

43. Про виконання «Програми залучення інвестиЦІй та полшшення 

інвестиційного клімату в м.Бровари на 2009-2011 роки» та затвердження 

«Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в 

м.Бровари на 2012-2014 роки». 
Доповідає: Загуменний Микола Васильович - начальник управління економіки. 

44. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
ІЗ 



29.12.2011 NQ 504-17-06"Про затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2012 рік" (з наступними змінами). 
Доповідає: Загуменний Микола Васильович - начальник управління економіки. 

45. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року 

NQ506-17-06 "Про бюджет міста на 2012 рік" та додатків 1,2,3,3-1,6,7,8". 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна- начальник фінансового управління. 

46. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бровари за І квартал 

2012 року. 
Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна- начальник фінансового управління. 

47. Про внесення змін в додаток 2 до рішення Броварської міської ради від 

09.06.2011 NQ243-09-06 "Про встановлення місцевих податків і зборів". 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник фінансового управління. 

48. Про передачу видатків з бюджету міста Бровари до бюджету Броварської 

районної ради на виконання делегованих державних повноважень. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна- начальник фінансового управління. 

49. Про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по галузі "Засоби 

масової інформації''. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна- начальник фінансового управління. 

50. Про прийняття коштів на здійснення видатків, що враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету 

Броварського району до бюджету міста. 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна - начальник фінансового управління. 

51. Про затвердження плану роботи Броварської міської ради на ІІ півріччя 2012 

року. 

Доповідає: Семенюк Олена Валеріївна- секретар ради. 

52. Про затвердження в новій редакції Положення про звання "Почесний 

громадянин міста Бровари". 

Доповідає: Семенюк Олена Валеріївна- секретар ради 

53. Про затвердження змін до структури, загальної чисельносТІ апарату 

міської ради та виконкому, виконавчих органів ради. 

Доповідає: Кузнєцов Костянтин Валентинович керуючий справами 

виконкому. 

54. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

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" - 32 
"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: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.NQ 615-21-06 (додається). 
Про надання дозволу на списання комунального 

майна територіальної громади м. Бровари. 

Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 

внесення змін до проекту рішення профільною комісією. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду правок. 

"за" -32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 

власностІ. 

Наголосила про запропоновані зміни до проекту рішення 

профільною комісією : 
1) в додатку 1 проекту рішення зняти для довивчення 
наступні пункти: 13, 27 та 49. 
Та відповідно внести зміни у нумерацію наступних 

пунктІв. 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 

щодо внесення змін в додаток 1 проекту рішення. 
"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Внести проголосовані зміни в додаток 1 до проекту 
рІшення. 

Данюк Т.І. - начальник управшння комунальнш 

власностІ. 

2) в додатку 2 проекту рішення зняти для довивчення 
наступні пункти: 31 та 32. 
Та відповідно внести зміни у нумерацію наступних 

пунктш. 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 

щодо внесення змін в додаток 2 проекту рішення. 
"за" - 32 
"проти" 

"утримались'' 

-не було 

-не було 
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Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"не голосували" - не було. 

Внести проголосовані зміни в додаток 2 до проекту 

рІшення. 

Данюк Т.І. начальник управшння комунальнш 

власностІ. 

2) зняти для додаткового вивчення додаток З проекту 

рІшення. 

Та відповідно прибрати пункт З в проекті рішення. 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 

щодо зняття додатку З та пункту З в проекті рішення. 

"за" - З2 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести проголосовані зміни в проект рішення - зняття 

додатку З та пункту З в проекті рішення. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту р1шення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 

змінами . 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення . . 
в цшому з проголосованими змшами. 

"за" - З2 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами .N~ 616-21-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 

міської ради від 20.12.2011 .N'!! 449-16-06 "Про надання 
дозволу на передачу комунального майна. 

Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 

власносп. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - З2 

"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" 

"проти" 

-З2 

-не було 
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Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 617-21-06 (додається). 
Про надання згоди на зняття з балансу КП "Служба 

замовника" малоповерхового та малоквартирного 

житлового будинку. 

Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 

власностІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 32 
"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" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 618-21-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 

міської ради від 29.01.2009 .N'!! 1015-55-05 "Про 

створення постійної комісії із забезпечення реалізації 

житлових прав громадян м.Бровари". 

Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 

власностІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 32 
"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" 

"проти" 

-32 
-не було 
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Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 619-21-06 (додається). 
Про надання згоди на безоплатне прийняття у 

комунальну власність територіальної громади 

м.Бровари гуртожитку по вул.Кирпоноса 11. 
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 

власностІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію 

рішення за основу та перейти 

прийняти дане 

до розгляду 

запропонованих правок. 

"за" - 32 
"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" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 620-21-06 (додається). 
Про погодження переліку об' єктів, що перебувають 

у спільній сумісній власності територіальної 

громади міста Бровари Київської області та 

територіальних громад сіл та селищ Броварського 

району для передачі в оренду та продовження 

терміну дії договорів оренди. 

Данюк Т .І. - начальник управління комунальної 

власностІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 32 
"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: 

8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 621-21-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток 2 до рішення Броварської 
міської ради від 12.04.2012 .N!!569-20-06 "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 змш. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Данюк Т .І. - начальник управління комунальної 

власносп. 

Наголосила про внесення рекомендованих профільною . . 
КОМІСІЄЮ ЗМlН у проект рІШеННЯ: 

- внести доповнення в пункт 1 виклавши його в 

наступній редакції « 1. Внести зміни до рішення 

Броварської міської ради від 12.04.2012 N~ 569-20-06 «Про 
затвердження Програми приватизації об'єктів права 

комунальної власності територіальної громади м. Бровари 

на 2012 рію>: 
доповнити пунктами: 

«п.8. надати дозвіл Броварській міській радІ на 

виготовлення проекту землеустрою, щодо вщведення 

земельних ділянок, зазначених в додатку 2 рішення, для 
приватизації разом з майном, яке розташоване на 

зазначених дшянках. 

п.9. доручити Управлінню комунальної власностІ 

представляти інтереси Броварської міської ради при 

замовленні робіт із землеустрою». 

Пункт 8 вважати пунктом 1 0»; 
додати пункт 2, виклавши його у наступній редакції: 

«Внести зміни в додаток 2 до рішення виклавши його в 
новій редакції (додається)»; 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

враховуючи вищезазначеш змІни, викласти назву 

проекту рішення в наступній редакції «Про внесення змін 

до рішення Броварської міської ради від 12.04.2012 N2 
569-20-06 «Про затвердження Програми приватизації 

об'єктів права комунальної власності територіальної 

громадим. Бровари на 2012 рію>. 
Поставив на голосування наголошені пропозиції 

профільної комісії щодо внесення змін до проекту 

рІшення. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Внести проголосовані зміни до 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 цшому з проголосованими змшами. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради 

змінами N2 622-21-06 (додається). 

. . 
в цшому ЗІ 

Про затвердження доповнення до переліку об'єктів, 

що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади м. Бровари та підлягають 

приватизації у 2012 р. 
Данюк Т.І . - начальник управління комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -ЗО 

"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Сімутін Р.В.- депутат міської ради. 

Повідомив про те, що на засіданні профільної комІсн 

піднімав питання перевірки фактичного використання 

приміщення ТОВ «Нодус», оскільки за його даними 

підприємство використовує значно більшу площу. Також 

зауважив, що даний проект рішення винесено на розгляд 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

сесії з порушенням процедури, тому що він не був 

оприлюднений на сайті Броварської міської ради. Тому 

запропонував зняти з розгляду даний проект рішення. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Сімутіна 

Р.В. щодо зняття даного проекту рішення з розгляду 

порядку денного. 

"за" - 2 
"проти " - З О 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Сімутіна Р.В. 

Різаненко П.О. -депутат міської ради. 

Виступив в підтримку пропозиції депутата Сімутіна Р.В. . . . 
щодо неправомІрностІ винесення даного рІшення на 

розгляд сесії та його прийняття, в зв' язку з порушенням 

прав мешканців будинку 7 -а по вул. Кирпоноса. 
Пояснив, що даний проект рішення виноситься на розгляд 

сесії за приписом Броварської міжрайонної прокуратури, 

щодо усунення порушення закону пов'язаного з ... . .. 
невинесенням даного питання на розгляд сесн мІськоІ 

ради. 

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" -ЗО 

"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 62З-21-06 (додається). 

Про внесення змін до плану витрат грошових 

надходжень до міського фонду "Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів" на 

2012 рік. 
Вознюк К.О. - начальник управшння житлово

комунального господарства 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - З2 

"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 624-21-06 (додається). 
Про внесення змін до Міської програми утримання та 

розвитку об'єктів житлової - комунального 

господарства на 2011 - 2015 роки, затвердженої 

рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
.N!:!127 -06-06. 
Вознюк К.О. - начальник управшння житлово

комунального господарства 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 32 
"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" -32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 625-21-06 (додається). 
Про внесення змін до "Програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2008-2012 
роки", затвердженої рішенням Броварської міської 

ради від 14.01.2008 р . .N2 612-32-05. 
Вознюк К.О. - начальник управління житлово

комунального господарства 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -31 
"проти " - не було 

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

Головуючий 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту р1шення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -ЗО 

"проти " - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 626-21-06 (додається). 
Про скасування рішення Броварської міської ради від 

04.02.2010 .N'!!l416-78-05 "Про затвердження Порядку 
взаємодії міських дозвільних органів, які здійснюють 

прийом суб'єктів господарювання в одному 

приміщенні ". 
Плотиікона Г.В.- державний адміністратор. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

р1шення за основу. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту р1шення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 627-21-06 (додається). 
Про затвердження Програми розвитку футболу в м. 

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

спорту. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане . 
р1шення за основу. 

"за" - 32 
"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: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

проекту рІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було . 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 628-21-06 (додається). 
Про затвердження Положення про міській 

територіальний осередок Малої академії наук 

Броварського навчально-виховного об'єднання 

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" - 32 
"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" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 629-21-06 (додається). 
Про затвердження Положення про Школу екстернів 

Броварського навчально-виховного об'єднання 

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" -32 
"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: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було . 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 630-21-06 (додається). 
Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясел-саду) компенсуючого типу 

"Теремки" 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" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією «пакетного» голосування по 

питанням порядку денного з 17 по 24, що стосуються . . . 
затвердження статутІВ дошкшьних навчальних закладІВ, в 

зв' язку з їх типовістю та відсутністю змін. 

Пояснив, що така форма голосування не передбачена 

Регламентом Броварської міської ради, тому запропонував 

розглядати та голосувати по даним питанням без 

обговорень. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення в 

цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 631-21-06 (додається). 
Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясел-саду) компенсуючого типу 

"Теремок" 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" - 32 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 632-21-06 (додається). 
Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясел-саду) комбінованого типу 

"Барвінок" 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" -32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 633-21-06 (додається). 
Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного 

навчального закладу(ясел-саду) комбінованого типу 

"Ромашка" 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" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" 

"проти" 

-32 
-не було 
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Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.N~ 634-21-06 (додається). 
Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясел-саду) комбінованого типу 

"Калинка" 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" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.N~ 635-21-06 (додається). 
Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясел-саду) комбінованого типу 

"Лісова казка" 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" -32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.N~ 636-21-06 (додається). 
Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясел-саду) комбінованого типу 

"Малятко" Броварської міської ради Київської області. 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

24. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Онищенко В .І. -начальник управління освіти. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 637-21-06 (додається). 
Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясел-саду) комбінованого типу 

"Віночок" 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" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 638-21-06 (додається). 
Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясел-саду) комбінованого типу 

"Катюша" 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" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
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Голосували: 

Вирішили: 

26. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

в цшому. 

"за" -32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 639-21-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

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

соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської 

міської ради". 

Петренко А.І. - начальник управління праці та 

сощального захисту населення. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 32 
"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" -32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 640-21-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі у власність та 

користування земельних ділянок, поновлення 

договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів 

на складання технічної документації, проектів 

землеустрою по оформленню права користування 

земельними ділянками, внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - 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" -ЗО 

"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Наголосила про рекомендовані профільною комісією зміни 

до проекту рІшення: 

- в п.1.4 проекту рішення, стосовно ТОВ "Елліс", замість 

«для будівництва та обслуговування магазину-кафе для 

торгшш продовольчими товарами та товарами народного 

споживання» викласти як «для будівництва та 

обслуговування адміністративної будівлі». 

Поставив на голосування наголошену пропозицію 

профільної комісії. 

"за" -ЗО 

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

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо ТОВ 

Е ." " ЛЛІС . 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Наголосила про рекомендацію профільної комісії щодо 

включення до проекту рІшення запропонованого 

доповнення. 

Поставив на голосування наголошену пропозицію 

профільної комісії. 

"за" -ЗО 

"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо 

включення до проекту рІшення запропонованого 

доповнення. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

За рекомендацією профільної комісії в доповнення до 
. . . 

проекту рІшення запропоновано внести наступю змши: 

- в п.5 . 5, стосовно ТОВ «Продагросервіс», термін оренди 

зменшити до 5 років. 
Поставив на голосування наголошену пропозицію 

профільної комісії. 

"за" -ЗО 

"проти " - 1 
зо 



Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

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

Підтримати пропозицію профільної комІсн щодо 

зменшення терміну оренди ТОВ " Продагросервіс " на 5 

роюв. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

- в п.5.8, стосовно ТОВ «Берізка», термін оренди зменшити 

до 1 року та прописати в договорі оренди наступне « ... при 
. . . 

умовІ встановлення режиму торгшш алкогольними 
. . 

напоями в наступному часовому дшпазою : 

- початок роботи не раніше 8:00 год. 

-закінчення роботи не пізніше 22:00 год. 

Порушення режиму торгівлі є підставою для розІрвання 

договору оренди в односторонньому порядку». 

Поставив на голосування наголошену пропозицію 

профільної комісії. 

"за" - З2 

"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Підтримати пропозицію профільної комІсн щодо 

зменшення терміну оренди ТОВ " Берізка " до 1 року та 
. . . 

внесення в договІр оренди режиму торгшш алкогольними 

напоями. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

- в п.5.1З, стосовно ТОВ «Біном-С», термін оренди 

зменшити до 1 року. 
Поставив на голосування наголошену пропозиЦІю 

профільної комісії. 

"за" -ЗО 

"проти " - не було 

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

Підтримати пропозицію профільної комІсн щодо 

зменшення терміну оренди ТОВ" Біном-С "до 1 року. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

-в п.5.15, стосовно ТОВ «Брігус», термін оренди зменшити 

до 1 року. 
Поставив на голосування наголошену пропозиЦІю 

профільної комісії. 

"за" -ЗО 

"проти" 

''утримались" 

-не було 

-2 
ЗІ 



Вирішили: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий : 

Голосували: 

Вирішили: 

"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної комІсв щодо 

зменшення терміну оренди ТОВ " Брігус" до 1 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

- в п.5.26, стосовно ШІ «Мустанг-Авто Il», замість « ... для 
. . 

розмІщення автосервІсного комплексу ... » викласти « ... для 
будівництва та обслуговування автосервісного комплексу». 

Поставив на голосування наголошену пропозицію 

профільної комісії. 

"за" -ЗО 

"проти " - не було 

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

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо ШІ 

«Мустанг-Авто Il». 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Різаненко П.О. -депутат міської ради. 

Виступив із зауваженням щодо даного проекту рішення 

(виступ із зауваженнями в письмовій формі додається), а 

саме: . . 
доповнення до проекту рІшення мІстить значну 

частину інформації з якою відповідно до Регламенту 

депутати не мали змоги ознайомитись заздалегідь; 

в пунктах 2, З та б проекту рішення, йде мова про 
укладання договорів особистого строкового 

сервпуту, що суперечить нормам чинного 

законодавства; 

прийняття п.4.2 та п.14.12, які взаємопов'язані, 

фактично зменшить площу міського парку Перемога; 

в п.5.1 та п.п. 5.12 - 5.14 йдеться про продовження . . . 
термІну укладання договорІВ оренди, хоча даю 

підприємства до сих пір не освоїли свої земельні 

дшянки; 

по п.5.16, 5.17, 5.22. 5.23 та 5.26 - в поданих 
. . . . 

документах вщсутю ПІдтверджуючІ документи про 

сплату орендної плати. 

Висловив пропозицію зняти з розгляду наголошені 

пункти проекту рІшення. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Різаненка 

П.О. щодо зняття наголошених пунктів проекту рішення. 

"за" - 2 
"проти " - 22 
"утримались" - 6 
"не голосували" - 2. 

Не підтримувати наголошену пропозицію депутата 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий 

Протокольне 

доручення: 

28. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Різаненка П.О. 

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 цшому з проголосованими змІНами. 

"за" -24 
"проти" - 2 
"утримались" - б 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами NQ 641-21-06 (додається). 
Доручив заступнику міського голови Андрєєву В.О. 

провести роз'яснювальну роботу серед фізичних та 

юридичних осіб, які не провели реєстрацію договорів 

оренди, про те що на наступні засідання сесій міської ради 

буде виноситись проект рішення про розірвання договорів 

оренди, в зв' язку з порушенням термінів укладання та 

реєстрації згідно з вимогою чинного законодавства. 

Про передачу земельних ділянок громадянам у 

власність та користування, надання дозволів на 

виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право 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 вщдшу - заступник начальника. 

Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 

рекомендовані профільною комісією зміни до проекту 

рІшення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду запропонованих 

ЗМІН. 

"за" -ЗО 

"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Наголосила про рекомендовані профільною комісією 
. . 

змІНи до проекту рІшення: 

-по п.1.3, стосовно Дацишина М.М., відмовити в зв'язку з 

тим, що відповідно до Детального плану території VI 
житлового району на зазначеній земельній ділянці 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Доповідає: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

передбачено будівництво магістральної вулиці VI 

житлового району та викласти даний пункт у наступній 

редакції «16. За рекомендацією постійної комісії з питань 

розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

архітектури, будівництва та інвестицій відмовити в 

затвердженні технічної документації із землеустрою щодо . . . 
складання докуменпв, що посвщчують право власносп на . . . 
земельну дшянку, та передачІ у власнІсть громадянину 

Дацишину Михайлу Михайловичу, проживаючому по 

пров. Київському, 9 в с . Зазим'є Броварського району, 

земельної ділянки N~ 15 площею 0,5929 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в зв' язку 

з тим, що відповідно до Детального плану території VI 

житлового району І Етап Схема планування території на 

земельній частці (паю) передбачено будівництво 

магістральної вулиці VI житлового району». 
Поставив на голосування наголошену пропозиЦІю 

профільної комісії. 

"за" -ЗО 

"проти" -не було 

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

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо вщмови 

громадянину Дацишину М.М. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Наголосила про рекомендацію профільної комісії щодо 

включення до проекту рІшення запропонованого 

доповнення. 

Різаненко П.О. -депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією не вносити наголошене 

доповнення до проекту рішення в зв' язку з тим, що воно 

містить значну кількість інформації яка мала бути 

підготовлена та оприлюднена згідно з вимогою Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» та 

Регламенту Броварської міської ради. 

Із сесійної зали вийшов депутат Плакся Ю.С. 

Всього присутньо ЗО депутатів. 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 

щодо включення до проекту рІшення запропонованого 

доповнення. 

"за" - 28 
"проти " - 2 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 1. 

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо 

включення до проекту рІшення запропонованого 
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Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

доповнення. 

Сімутін Р.В.- депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією знати п.2.6 проекту рІшення в 

зв' язку з неузгодженням меж земельної ділянки з 

суміжними землекористувачами та знаходженням на даній . . . 
ДІЛЯНЦІ гараЖІВ. 

Пояснив, що відповідно до земельного законодавства 
. . . . 
вІДмовити можна лише в разІ негативних висновюв оргаюв 

державної влади, а в даному випадку всі висновки є 
. . 

позитивними, тому шдстав для вІДмови не має. 

До сесійної зали зайшов депутат Плакся Ю.С. 

Всього присутньо З 1 депутат. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Сімутіна 

Р.В. щодо зняття пункту 2.6 в доповнені до проекту 

рІшення. 

"за" - 2 
"проти" -29 
"утримались" - 1 
"не голосували" -не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Сімутіна Р.В. 

Різаненко П.О. -депутат міської ради. 

Виступив щодо п.2.11 та п.14.2, зауваживши що в даних 

пунктах йде мова про одну земельну ділянку, яка в п.2.11 

надається фізичній особі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, а в п.14 .2 по даній 

земельній ділянці відмовляється іншій особі в зв' язку з 

невідповідністю намірам забудови містобудівній 

документації. 

Запропонував зняти з розгляду п.2.11. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДдшу - заступник начальника. 

Доповіла, що по п.2.11 наявні позитивні висновки та 
. . ... 

затверджею межІ земельнш дшянки. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Різаненка 

П.О. щодо зняття п.2.11 в доповнені до проекту рішення. 

"за" - 2 
"проти " - 29 
"утримались" - 1 
"не голосували" -не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 

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 цшому з проголосованими змшами. 

"за" -29 
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Вирішили: 

29. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами NQ 642-21-06 (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 вщдшу - заступник начальника. 

Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 

рекомендовані профільною комісією доповнення до 

проекту рІшення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду запропонованих 

доповнень. 

"за" -27 
"проти " - не було 

"утримались" - 5 
"не голосували" - не було. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Наголосила про рекомендоване профільною комісією 

внесення доповнення до проекту рІшення, а саме 

доповнити пунктом З в наступній редакції «3. Провести 

експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 

2,0000 га для обслуговування виробничого комплексу по 

вул. Підприємницькій, 14 для подальшого продажу 

земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «Тринетри» шляхом викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відповідальністю 

«Тринетри» про надання необхідних документів для 

виготовлення експертної грошової оцінки земельної 

ДІЛЯНКИ». 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 

щодо внесення доповнення до проекту рІшення. 

"за" -27 
"проти " - не було 

"утримались" - 5 
"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо внесення 

доповнення до проекту рІшення. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 

доповненням. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
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Голосували: 

Вирішили: 

30. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

в ЦІЛому з проголосованим доповненням. 

"за" - 2З 

"проти" - З 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

зміною N~ 64З-21-06 (додається). 

Про продаж земельних ділянок, продовження терміну 

укладання договору про продаж у власність земельної 

ДІЛЯНКИ. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного вІДдІЛУ - заступник начальника. 

Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 

рекомендовані профільною комісією доповнення до 

проекту рІшення. 

Із сесійної зали вийшов депутат Сімутін Р.В. 

Всього присутньо ЗО депутатів. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду запропонованих 

доповнень. 

"за" -ЗО 

"проти " - не було 

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

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вІДдІЛУ - заступник начальника. 

Наголосила про рекомендовані профільною комісією . . 
доповнення до проекту рІшення та змши до них, а саме: 

доповнити пунктом «6.Продовжити термін укладання . . .. 
договору про продаж у власнІсть ІЗ земель державнш 

власності земельної ділянки Нагорняку Олександру 

Анатолійовичу площею 0,0677 га для обслуговування 

приміщення гаражу - землі комерційного 

використання, по вул. Димитрова, 119 вартістю 

206 200,66 грн. до ЗО.О6.2012 року». 
відмовити по п.1.З доповнення до проекту рішення, 

стосовно ВКФ «Бджілка», в зв'язку з невідповідністю 

цІЛьового призначення земельної ділянки до виду 

діяльності підприємства та викласти даний пункт у 

наступній редакції «7. За рекомендацією постійної 

комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 

земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій відмовити у продажу земельної ділянки 

виробничо-комерційній фірмі «Бджілка» площею 

0,02З4 га, з них О,ООЗ8 га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, 0,0117 га межі червоних ліній вул. Кірова, 
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Головуючий 

Протокольне 

доручення: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

31. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

для обслуговування нежитлової будівлі - землі 

громадського призначення, по вул. Кірова, 5 вартістю 

40 5З5,82 грн. (сорок тисяч п'ятсот тридцять п'ять грн. 

82 коп.), в зв' язку з невідповідністю цільового 

призначення земельної ділянки (громадське 

призначення) до виду діяльності виробничо-

комерційної фірми «Бджілка» відповідно довідки N~ 

З584/2005 р. з єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій України (ЄДРПОУ)». 

Зауважив, що на засіданні погоджувальної ради 

піднімалось питання щодо пропозиції профільної комісії 

про відмову ВКФ «Бджілка», в зв'язку з тим, що цільове 

призначення земельної ділянки - громадське призначення, 

а приміщення ВКФ «Бджілка» використовує за 

комерційним призначенням. Тому було запропоновано в . . . 
даному проектІ рІшення вщмовити, та доручити 

земельному відділу звернутись за роз' яс ненням по цьому 

питанню до Броварської міжрайонної прокуратури чи 

можливий продаж земельної ділянки в такому випадку, 

адже в земельному законодавстві не прописано чіткої 

заборони. 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії . . 
щодо внесення доповнень до проекту рІшення та змш до 

них. 

"за" -ЗО 

"проти " - не було 

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

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо внесення . . 
доповнення до проекту рІшення та змш до них. 

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 . . 
цІЛому з проголосованими змІнами та доповненнями. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами N~ 644-21-06 (додається). 
Про затвердження переліку земельних ділянок для 

продажу права оренди на земельних торгах окремими 

лотами. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного вІДдІЛУ - заступник начальника. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

32. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 

рекомендовані профільною комісією доповнення до 

проекту рІшення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду запропонованих 

доповнень. 

"за" -31 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Наголосила про рекомендовані профільною комісією 

доповнення до проекту рІшення, а саме: 

- доповнити Перелік в додатку проекту рішення 

наступними пунктами: «6. По вул. Короленка в районі 

розміщення ТЦ "Форум", 0,0200 га, землі комерційного 

призначення » та «7. По вул. Короленка в районі 

розміщення ТЦ "Форум", 0,0300 га, землі комерційного 

призначення». 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 

щодо внесення доповнень до проекту рІшення. 

"за" -ЗО 

"проти " - не було 

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

Підтримати пропозицію профільної комісії щодо внесення 

доповнення до проекту рІшення. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 

доповненнями. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому з проголосованими доповненнями. 

"за" - 31 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

змінами NQ 645-21-06 (додається). 

Про продаж права оренди земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0416 га, розташованої в районі 

ву л. Київської, 333. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

39 



Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

33. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

34. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

рІшення за основу. 

"за" - 31 
"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" - 31 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

NQ 646-21-06 (додається). 
Про продаж права оренди земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,01 ОО га, розташованої в районі 

вул. Драгоманова Михайла,2. 

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" - 31 
"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 профільної комісії 

прийняти рішення в цілому. 

"за" - 31 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

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

NQ 647-21-06 (додається). 
Про продаж права оренди 

орієнтовною площею 0,0122 га, 

вул. Драгоманова Михайла,2. 

земельної ділянки 

розташованої в районі 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вІДдІЛУ - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

35. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

36. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" -31 
"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 цшому. 

"за" -31 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

NQ 648-21-06 (додається). 
Про продаж права оренди земельної дІЛянки 

орієнтовною площею 0,0325 га, розташованої в районі 
вул. Драгоманова Михайла,2. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 31 
"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 цшому. 

"за" -31 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

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

NQ 649-21-06 (додається). 
Про продаж права оренди земельної дІЛянки 

орієнтовною площею 0,3909 га, розташованої на 

перетині вул. Кутузова та вул. Радистів. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -ЗО 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

37. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

38. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

"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" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
NQ 650-21-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0150 
га, розташованої по вул. Возз'єднання в районі будинків 

.N'!!5 та .N'!! 7, за результатами аукціону від 22 травня 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" -ЗО 

"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" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
NQ 651-21-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 

0,0176 га, розташованої по бульв. Незалежності в 

районі спортивного комплексу "Металург", за 
результатами аукціону від 22 травня 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. 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

39. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

40. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" -ЗО 

"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 цшому. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 652-21-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 

0,0275 га, розташованої по вул. Богунський, за 

результатами аукціону від 22 травня 2012 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -ЗО 

"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 цшому. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 65З-21-06 (додається). 
Про припинення дії договору оренди земельної ділянки 

під тимчасовою спорудою для здійснення 

підприємницької діяльності шляхом його розірвання. 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу- заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -ЗО 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

41. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

42. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"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 цшому. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N!! 654-21-06 (додається). 
Про продаж право оренди земельної дІЛянки 

орієнтовною площею 0,0200 га, розташованої по вул. 

Короленка в районі розміщення ТЦ "Форум". 
Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного вщдшу - заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -ЗО 

"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 цшому. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 655-21-06 (додається). 
Про продаж право оренди земельної дІЛянки 

орієнтовною площею 0,0300 га, розташованої по вул. 

Короленка в районі розміщення ТЦ "Форум". 

Майборода С.А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного шддшу -заступник начальника. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -ЗО 

"проти" -не було 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

43. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"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 цшому. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 656-21-06 (додається). 
Про виконання «Програми залучення інвестицій та 

поліпшення інвестиційного клімату в м. Бровари на 

2009-2011 роки» та затвердження «Програми залучення 
інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м. 

Бровари на 2012-2014 роки». 
Загуменний М.В. -начальник управління економіки. 

Доповів по проекту рішення. 
До сесійної зали зайшов депутат Сімутін Р.В. 

Всього присутньо 31 депутат. 
Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 31 
"проти " - не було 

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

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Грєдунов Є.В. -депутат міської ради. 

Зауважив, що в даній Програмі відсутня інформація . . . 
щодо шдприємств яю швестують за кордон 

Пояснив, що дане питання вже обговорювалось і 

начальнику управління економіки було доручено 

розробити програму комплексного розвитку міста, де 

містилась би інформація щодо інвестицій як до міста так 

і за кордон. Запропонував всім бажаючим долучатись до 

розробки цієї Програми під час проведення засідань. 
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" 

"проти" 

"утримались" 

-31 
-не було 

-1 
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Вирішили: 

44. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

45. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N!! 657-21-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

міської ради від 29.12.2011 .N2 504-17-Об"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" - 32 
"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" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N!! 658-21-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 

від 29.12.2011 року .N'!!506-17-06 "Про бюджет міста на 
2012 рік" та додатків 1,2,3,3-1,6,7,8". 
Паламарчук Н.О. -начальник управління економіки. 

Доповіла по проекту рішення та наголосила наявність змін 

до проекту рІшення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду змін. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Паламарчук Н.О. -начальник управління економіки. 

Наголосила про запропоновані зміни до проекту рішення: 

в п.1 розділу Доходи по Загальному фонду прописати 

загальну суму «12800,4 тис. грн.» та відповідно додати 
п.1.3 виклавши його в наступній редакції « 1.3 відповідно 
до рішення сесії Київської обласної ради від 25.05.2012 
року N!! 356-18-VI «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 28.12.2011 N!! 245-14- VI «Про обласний 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

46. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

бюджет Київської області на 2012 рік» збільшити доходну 
частину бюджету міста по коду 41 021200 «Додаткова 
дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

покращення надання соціальних послуг найуразливішим 

верствам населення» на суму 381,0 тис. грн.»; 
в п.1 розділу Видатки по Загальному фонду 

прописати загальну суму « 1800,4 тис. грн.» та відповідно 
додати п.1.2 виклавши його в наступній редакції « 1.2. 
Виконкому Броварської міської ради по КФК 091102 
«Програми і заходи центрів соціальних служб для сімї, 

дітей та молоді» на суму 381,0 тис.грн.». 
Поставив на голосування пропозицію щодо внесення . . 
наголошених змІн до проекту рІшення. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести наголошені зміни до 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 цшому з проголосованими змшами. 

"за" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами N2 659-21-06 (додається). 
Про затвердження звіту про виконання бюджету міста 

Бровари за І квартал 2012 року. 
Паламарчук Н.О. -начальник фінансового управління. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 32 
"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" 

"проти" 

-32 
-не було 
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Вирішили: 

47. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

48. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.N2 660-21-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток 2 до рішення Броварської 
міської ради від 09.06.2011 N!!243-09-06 "Про 

встановлення місцевих податків і зборів". 

Паламарчук Н.О. -начальник фінансового управління. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 32 
"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" -32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

.N2 661-21-06 (додається). 
Про передачу видатків з бюджету міста Бровари до 

бюджету Броварської районної ради на виконання 

делегованих державних повноважень. 

Паламарчук Н.О. -начальник фінансового управління. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 31 
"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 цшому. 

"за" -ЗО 

"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
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49. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

50. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

N2 662-21-06 (додається). 
Про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів 

по галузі "Засоби масової інформації". 

Паламарчук Н.О. -начальник фінансового управління. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -ЗО 

"проти " - не було 

"утримались" - 2 
"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" -ЗО 

"проти " - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 66З-21-06 (додається). 
Про прийняття коштів на здійснення видатків, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів з районного бюджету Броварського району 

до бюджету міста Бровари. 

Паламарчук Н.О. -начальник фінансового управління. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -ЗО 

"проти " - не було 

"утримались" - 2 
"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" -ЗО 

"проти " - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 664-21-06 (додається). 
Повідомив про те, що відповідно до статті 46 Регламенту 
Броварської міської ради, після 2-х годинної роботи 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

51. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

пленарного засідання сесії міської ради оголошується 

перерва. Запропонував оголосити перерву на 5 хвилин. 
Із зали надійшла пропозиція продовжити засідання сесії міської 

ради. 

Поставив на голосування пропозицію щодо продовження 

засідання сесії міської ради без перерви. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Продовжити роботу сесії міської ради. 

Про затвердження плану роботи Броварської міської 

ради на 11 півріччя 2012 року. 
Семенюк О.В. -секретар ради. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -- 32 
"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. 

Зауважив, що на засіданні профільної комісії з питань . . 
законносТІ та правопорядку ВІН запропонував надати 

протокольне доручення щодо внесення в план роботи 

Броварської міської ради на друге півріччя графік 

проведення сесій міської ради. Запропонував визначити 

кожен 4-й четвер місяця із зазначенням дати. 

Оксютенко В.Г.- депутат міської ради, голова комісії з 

питань законносТІ та правопорядку. 

Уточнив, що на засіданні комісії було надано не 

протокольне доручення, а озвучена пропозицІя щодо 

орієнтовного плану проведення сесій у другому півріччі. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Різаненка 

П.О. щодо внесення доповнення в План роботи 

Броварської міської ради на ІІ півріччя 2012 року - графік 

проведення сесій міської ради. 

"за" - 2 
"проти " - З О 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 

Запропонував підготувати на наступне засідання сесії . . 
доповнення до даного рІшення ІЗ зазначенням 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

52. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

орієнтовного графіку проведення сесій до кінця року. 

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" -ЗО 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 665-21-06 (додається). 
Про затвердження в новій редакції Положення про 

звання "Почесний громадянин міста Бровари". 

Семенюк О.В. -секретар ради. 

Доповіла по проекту рішення та наголосила про те, що 

даний проект рішення був розглянутий на всіх 

депутатських комісіях та на одній із них було 

рекомендовано внести зміни до Положення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду запропонованих 

ЗМІН. 

"за" -32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Семенюк О.В. - секретар ради. 

Наголосила про рекомендовану депутатською комІсІєю 

зміну до Положення, а саме п.2.6. викласти у наступній 

редакції «У випадку надходження двох і більше клопотань 

на різні кандидатури Комісія перевіряє відповідність 

поданих документів вимогам даного Положення та 

рекомендує одну кандидатуру для присвоєння їй 

почесного звання. Список поданих кандидатур, разом з 

рекомендованою Комісією кандидатурою, подається на 

розгляд постійних депутатських комісій та сесії міської 

радю>. 

Поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

щодо внесення зміни у формулювання п.2.6 Положення. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію депутатської комісії щодо зміни 

формулювання п.2.6 Положення. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 
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Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І класу. 

Запропонував внести ряд змін та уточнень до проекту 

р1шення, а саме: 

в п.1.2.1 Положення замість сшв « ... охорони 
правопорядку та громадської безпеки ... » прописати 

« ... утвердження законності, правопорядку та громадської 
безпеки ... ». 
Поставив на голосування пропозицію наголошену 

Броварським міжрайонним прокурором. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію Броварського міжрайонного 

прокурора та внести зміну у п.1.2.1 Положення. 

Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І класу. 

- в п.2.2 Положення добавити « ... та інших суб'єктів 

господарювання». 

Поставив на голосування пропозицію наголошену 

Броварським міжрайонним прокурором. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію Броварського міжрайонного 

прокурора та внести зміну у п.2.2 Положення. 

Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І класу. 

- в п.2.8 Положення внести зміни у фразу « ... набуває 
чинності з моменту його оголошення на урочистій 
церемонії» в зв' язку з тим, що вона суперечить Регламенту 

Броварської міської ради та викласти їі у наступній редакції 

« ... набуває чинності з моменту його прийняття на сесії . .. 
MlCЬKOl радИ>>. 

Поставив на голосування пропозицію наголошену 

Броварським міжрайонним прокурором. 

"за" -32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію Броварського міжрайонного 

прокурора та внести зміну у п.2.8 Положення. 

Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І класу. 

-в п.З Положення про комісію добавити« ... та кандидати на 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

53. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

54. Різне. 
Виступив: 

присвоєння почесного звання». 

Поставив на голосування пропозицію наголошену 

Броварським міжрайонним прокурором. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію Броварського міжрайонного 

прокурора та внести зміну у п.3 Положення про комісію. 

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 цшому з проголосованими змІНами. 

"за" - 32 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами NQ 666-21-06 (додається). 
Про затвердження змін до структури, загальної 

чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради. 

Кузнєцов К.В.- керуючий справами виконкому. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 31 
"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 цшому. 

"за" -31 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 667-21-06 (додається). 

Різаненко П.О.- депутат міської ради. 

Виступив з інформацією щодо дотримання законодавства 
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ГоJювуючий: 

Секретар ради 

1v1іський голова 

Броварською міською радою в забезпечені права депутата 

Ї3 ознайомленням містобудівної документації. 

Заr1ропонував закрити засідання двадцять першої чергової 
сесії Броварсью)Ї міської: ради шостого скликання. 

Звучить. JГімJНІ УІ~раїни 

О.В.Семенюк 
!;~ 

І.В. Сапожко 

54 


	pn-1
	pn-2

