
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять другої чергової сесії Броварської місьІшї ради 

шостого скликання 

26 липня 2012 року м. Бровари 

Всього депутатів міської ради -42 

Присутні на сесії: 

Депутати міської ради VI скликання: - 32 
Міський голова 

Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І класу- Гарник М.В. 
Перший заступник Головного управління 

з питань надзвичайних ситуацій КОДА- Підкоморний Я.М. 

Запрошені: 22 (список додається) 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 1 О 

1. Антоненко В.О. - хворий 

2. БагмутН.А. - зашзнилась 

3. Бабко А.М. - вІДпустка 

4. Брусенська Г.В. 
. . . 

причина вІДсутносТІ не вІДома 

5. Бурий А.В. - вІДпустка 

6. Віканов Є.П. - хворий 

7. ГайворонськийЄ.А. 
. . . 

причина вІДсутносТІ не вщома 

8. Кириченко О .В. 
. . . 

причина вщсутносп не юдома 

9. Погарський Я.А. вІДрядження 

1 О. Трощенко І.В. - вІДпустка 

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 
Головуючий: Наголосив про кількість зареєстрованих депутатів- 32. 

Голосували: 

Поставив на голосування пропозицію відкрити двадцять 
другу чергову сесІю Броварської міської ради VI 
скликання. 

" за " 
"проти" 

" утримались " 
"не голосували" 

-33 
-не було 

-не було 

-не було. 



Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Відкрити двадцять другу 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 увійшла депутат Багмут Н.А. 

Всього присутньо 33 депутати. 

Затвердження Порядку денного 

Запропонував прийняти Порядок денний за основу: 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - не було . 

Прийняти порядок денний за основу. 

Запропонував розглянути пропозиції, що надшшли на 

засіданні погоджувальної ради та профільних комісіях 

до порядку денного: 

- зняти з розгляду порядку денного питання «22. Про 
.. . . 

продаж права оренди земельнш дІЛянки орІєнтовною 

площею 0,0550 га, розташованої на перетині вул. 

Красовського та вул. Олімпійській». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 
"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Зняти з розгляду порядку денного питання «22. Про 
•• о • 

продаж права оренди земельнш дІЛянки орІєнтовною 

площею 0,0550 га, розташованої на перетині вул. 

Красовського та вул.Олімпійській ». 
Враховуючи рекомендацн профільної ком1с11 та 

погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного питання «Про надання дозволу на створення 

органу самоорганізації населення «Будинковий компет 

«Будинок N2 1 О по бульвару Незалежності». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Включити до порядку денного питання «Про надання 

дозволу на створення органу самооргаюзацн населення 

«Будинковий компет «Будинок N2 1 О по бульвару 
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Головуючий : 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Незалежності». . ... 
Враховуючи рекомендацн профільної КОМІСІІ та 

погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного розгляд протесту заступника Броварського 

міжрайонного прокурора від 27.06.2012 року N2 1353 

вих. на п. 22 рішення Броварської міської ради 

Київської області від 12.04.2012 року N2 586-20-06 

"Про припинення права користування земельними 
. . .. 

дІЛянками, затвердження техючноІ документацн Із 

землеустрою щодо передачІ в користування 
. . 

земельних дІЛянок, поновлення договорІВ оренди 
. . 

земельних дІЛянок, надання дозвоЛІв на складання 

техючноІ документації по оформленню права 

користування земельними дІЛянками, надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок юридичним і фізичним 

особам та внесення змін до рішень Броварської 
. .. 

MlCЬKOl радИ>>. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного розгляд протесту 

заступника Броварського міжрайонного прокурора 

від 27.06.2012 року N2 1353 вих. на п. 22 рішення 

Броварської міської ради Київської області від 

12.04.2012 року N2 586-20-06 "Про припинення права 
користування земельними дІЛянками, затвердження 

технІЧНОІ документац11 Із землеустрою щодо 

передачІ в користування земельних дІЛянок, 
. . 

поновлення договорІВ оренди земельних дІЛянок, 

надання дозволів на складання технічної 

документації по оформленню права користування 
. . 

земельними дІЛянками, надання дозвоЛІв на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради». 

Відповідно до подання управління комунальної 

власності, враховуючи рекомендації профільної комісії 

та погоджувальної ради пропонується включити до 

порядку денного додаткове питання «Про погодження 

переліку об'єктів, що перебувають у спільній 

сумісній власності територіальної громади міста 

Бровари Київської області та територіальних громад 

сш та селищ Броварського району для передачІ в 

оренду». 

3 



Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий : 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

погодження переліку об'єктів, що перебувають у 

спільній сумісній власності територіальної громади 

міста Бровари Київської області та територіальних 
громад сш та селищ Броварського району для 

передачІ в оренду». 

Відповідно до подання управління комунальної 

власності, враховуючи рекомендації профільної комісії 

та погоджувальної ради пропонується включити до 

порядку денного додаткове питання «Про надання 

згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність територіальної громади м. Бровари будівлі 

спортивного комплексу «Металург». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 
"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття у 
~ . .. 

комунальну власюсть територ1ально1 громади м. 

Бровари будівлі спортивного комплексу «Металург». 

Відповідно до подання управшння житлово

комунального господарства, враховуючи рекомендації 

профільної комісії та погоджувальної ради пропонується 

включити до порядку денtюго додаткове питання «Про 

затвердження «Міської програми регулювання 

чисельності безпритульних тварин в м.Бровари на 
2012-2017 роки». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження «Міської програми регулювання 

чисельності безпритульних тварин в м.Бровари на 

2012-2017 роки» . 

Відповідно до подання управління освіти, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про внесення змін та доповнень до міської 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Програми «Дошкільна освіта» на 2011-2014 р.р ., 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 

О 3 . О 2. 2 О 1 1 N2l 2 8- О 6- О 6 ». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін та доповнень до міської Програми 

«Дошкільна освіта» на 2011-2014 р.р., затвердженої 

рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 

N2128-06-06». 
Відповідно до подання управління освіти, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про внесення змін та доповнень до міської 

Програми «Загальна середня освіта» на 2011-2014 

р.р., затвердженої рішенням Броварської міської 

ради від 03.02.2011 N2129-06-06». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

внесення змін та доповнень до міської Програми 

«Загальна середня освітщ> на 2011-2014 р.р., 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 

О 3 . О 2. 2 О 1 1 N2 1 2 9-О 6- О 6 ». 
Відповідно до подання фінансового управшння, 

враховуючи рекомендацн профільної комІсв та 

погоджувальної ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про затвердження звіту 

про виконання бюджету міста Бровари за І пшр1ччя 

2012 року». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження звіту про виконання бюджету міста 

Бровари за І півріччя 2012 року». 
Враховуючи рекомендацн профільної комІсll та 

погоджувальнш ради пропонується включити до порядку 

денного додаткове питання «Про затвердження 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Програми фінансування Центру обслуговув ання 

платниюв податків м.Бровари Київської області на 

2012 рік». 
Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

затвердження Програми фінансування Центру 

обслуговування платників податюв м.Бровари 

Київської області на 2012 рію>. 
Відповідно до подання земельного відділу, враховуючи 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується вклrочити до порядку денного додаткове 

питання «Про підготовку та проведення земельного . .. . 
аукцІону з продажу права оренди земельнш дІЛянки 

площею 0,3909 га розташованш на перетию 

вул.Кутузова та вул . Радистію>. 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 31 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про . . 
ПІдготовку та проведення земельного аукцюну з 

продажу права оренди земельнш дІЛянки площею 

0,3909 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 підготовку та проведення земельного . .. 
аукцюну з продажу права оренди земельнш дІЛянки 

площею 0,2652 га розташовано! по бульв. 

Незалежності в районі Промвузла». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 31 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
. . 

ПІдготовку та проведення земельного аукцюну з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 

0,2652 га розташованої по бульв. Незалежності в 

районі Промвузла>>. 

Відповідно до подання земельного відділу, враховуючи 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

рекомендації профільної комісії та погоджувальної ради 

пропонується включити до порядку денного додаткове 

питання «Про затвердження договорів оренди землі та 
. . 

договорІВ про внесення змш до договорш оренди 
. . 

земельних дІЛянок, договорІВ про встановлення 

земельного сервпуту, договорІВ куПІвш продажу 

земельних ДІЛЯНОК несІльськогосподарського 

призначення». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 31 
"проти" - не було 

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

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
. . . 

затвердження договорІВ оренди земш та договорІВ про 
. . . 

внесення змІН до договорІВ оренди земельних дшянок, 
. . 

договорІВ про встановлення земельного сервпуту, 

договорІВ куПІВЛl продажу земельних дшянок 

несІЛьськогосподарського призначення». 

Відповідно до подання управління комунальної 

власності, враховуючи рекомендації профільної комісії 

та погоджувальної ради пропонується включити до 

порядку денного додаткове питання «Про безоплатну 

передачу основних засобів з балансу КП "Аптека матери 

і дитини" на баланс Броварської центральної районної . . 
шкарю». 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Включити до порядку денного додаткове питання «Про 

безоплатну передачу основних засобів з балансу КП 

"Аптека матери дитини" на баланс Броварської 

центральної районнш шкарні». 

Звернувся до депутатів міської ради щодо запитань чи 

пропозицій до порядку денного. 

Запитань та пропозицій не надійшло. 

В зв' язку з відсутністю запитань та пропозищи, 

запропонував прийняти наступний порядок розгляду 

додаткових питань: 

- шсля основного питання N2 5 розглянути додаткою 
питання N2N2 3, 4, 13; 
- ПІсля основного питання N2 9 розглянути додаткове 
питання N2 5; 
- ПІсля основного питання N2 15 розглянути додаткою 
питання N2N2 6, 7; 
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- після основного питання N2 24 розглянути додатковІ 
питання N2N2 1 О, 11, 12; 
- після основного питання N2 29 розглянути додаткове 
питання N2 8; 
Також запропонував першим питанням розглянути 

додаткове питання «Про надання дозволу на 

створення органу самоорганІзаЦІІ населення 

"Будинковий комітет "Будинок N2 1 О по бульвару 
Незалежності». 

Поставив на голосування наголошений порядок розгляду 

додаткових питань. 

Голосували: "за" - 34 
"проти" -не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Вирішили : Розглядати додаткові питання 
. . 

ВІДПОВІДНО ДО 

затвердженого порядку. 

Головуючий: В зв' язку з відсутністю запитань та пропозицій до 

порядку денного, запропонував прийняти порядок 

денний з проголосованими змінами в цілому. 

Голосували: 

Вирішили: 

Поставив на голосування дану пропозицію. 

"за" - 34 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

-не було 

-не було 

-не було. 

Прийняти порядок денний в цілому з і змінами: 

1. Про надання дозволу на створення органу самоорганізацн населення 

"Будинковий комітет "Будинок N2 1 О по бульвару Незалежності". 
Доповідає: Семенюк Олена Валеріївна- секретар ради. 

2. Про приватизацію житлових приміщень гуртожитків. 
·Доповідає : Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 

власносТІ. 

3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари гуртожитку по вул.Воїнів - Інтернаціоналістів, 12. 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 

власносТІ. 

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

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управшння комунальнш 

власностІ. 

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

власносТІ . 

6. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари шчильника тепловш енергн в житловому будинку по 
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вул.Черняховського,21 -А. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управЛІння комунальн01 

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. 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 
власно сп. 

8. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власюсть 
територіальної громади м. Бровари будівлі спортивного комплексу 

м 11 " етапург . 
Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник управління комунальної 
власностІ. 

9. Про безоплатну передачу основних засобів з балансу КП "Аптека матери і 

дитини" на баланс Броварської центральної районної лікарні. 

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 Програми охорони навколишнього природного 
середовища на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14.0 1.2008р. N2612-3 2-05. 
Доповідає: Вознюк Костянтин Олександрович - начальник управління 
житлово-комунального господарства. 

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

рішенням Броварської міської ради від 03 .02.201 1 N2127-06-06. 
Доповідає: Вознюк Костянтин Олександрович - начальник управління 

житлово-комунального господарства. 

13. Про затвердження Програми запобігання та ліквідації наслідків підтоплення 
території міста Бровари на період 2012 - 2015 років. 
Доповідає: Возш-ок Костянтин Олександрович - начальник управЛІння 

житлово-комунального господарства. 

14. Про затвердження «Міської програми регулювання чисельностІ 

безпритульних тварин в м.Бровари на 2012-2017 роки» . 

Доповідає: Вознюк Костянтин Олександрович - начальник управління житлово

комунального господарства. 

15. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбінованого типу "Джерельце" Броварської міської 

ради Київської області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович- начальник управління справами. 
16. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбіновано го типу "З ірочка" Броварсь кої міської 
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ради Київської області . 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович- начальник управління освіти. 

17. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбінованого типу "Сонечко" Броварської міської 

ради Київської області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович- начальник управління освіти . 

18. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального 
закладу (ясел - садка) комбінованого типу "Ластівка" Броварської міської 

ради Київської області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович- начальник управління освіти. 

19. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбінованого типу "Червоні вітрила" Броварської 

міської ради Київської області. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович -начальник управління освіти. 

20. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбінованого типу "Ялинка" Броварської міської 

ради Київської області . 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти . 

21. Про внесення змін та доповнень до міської Програми «Дошкільна 
освіта» на 2011-2014 р.р.,затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 03.02.2011 N2128-06-06. 
Доповідає: Онищенко Володимир Іванович- начальник управління освіти. 

22. Про внесення змін та доповнень до міської Програми «Загальна 

середня освіта» на 2011-2014 р. р.,затвердженої рішенням Броварської 

міської ради від 03.02.2011 N~129-06 - 06. 

Доповідає: Онищенко Володимир Іванович -начальник управління освіти. 

23. Про внесення змін до положення про Спеціальний заклад "Броварський 
міський центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді" затвердження 

його структури та штату. 

Доповідає: Кваша Любов Анатоліївна - директор спеціального закладу 

«Броварський міський центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді". 

24. Про створення Служби містобудівного кадастру Управління 

містобудування та архітектури Броварської міської ради. 

Доповідає: Прядка Валентина Іванівна - виконуюча обов' язки начальника 

управління містобудування та архітектури - головний спеціаліст. 

25. Про припинення права користування земельними дІЛянками, 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо передачі у 
. . . .. 

користування земельних дшянок, надання дозвошв на складання техн1чно1 

документації, проектів землеустрою по оформленню права користування . . . 
земельними дІЛянками, поновлення договорІВ оренди, внесення змІн до 

рішень Броварської міської ради. 

Доповідає: Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу- головний спеціаліст. 

26. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 

. . . . . 
документІВ, що посВІдчують право на земельНІ дшянки, надання дозвошв на 

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

Доповідає: Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу- головний спеціаліст. 

2 7. Про надання повноважень щодо укладання договорів про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

Доповідає: Сімевишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - головний спеціаліст. 

28. Про затвердження переліку земельних ділянок для продажу права оренди на 
земельних торгах окремими лотами. 

Доповідає: Сімевишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - головний спеціаліст. 

29. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,2186 га, 
розташованої по вул. Металургів. 

Доповідає: Сімевишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - головний спеціаліст. 

30. Про внесення змін в пункт 2 рішення Броварської міської ради від 05.08.2010 
року N2 1614-87-05 "Про затвердження Положення та персонального складу 
KOMlCll з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документацн 1з 

землеустрою". 

Доповідає: Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу- головний спеціаліст. 

31. Про підготовку та проведення земельного аукцюну з продажу права 

оренди земельної ділянки площею 0,3909 га розташованої на перетині 

вул.Кутузова та вул.Радистів. 

Доповідає: Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу- головний спеціаліст. 

32. Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права 
оренди земельної ділянки площею 0,2652 га розтошовано1 по 

бульв.Незалежності в районі Промвузла. 

Доповідає: Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу- головний спеціаліст. 

3 3. Про затвердження договорів оренди землі та договорів про внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок, договорів про встановлення земельного 

. . . . 
сервпуту, договорІВ кушвш продажу земельних ДІлянок 

несІЛьськогосподарського призначення. 

Доповідає: Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу- головний спеціаліст. 

34. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської 
ради та виконкому, виконавчих органш ради. 

Доповідає: Кузнєцов Костянтин Валентинович 

виконкому. 

керуючий справами 

3 5. Про доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2012 рік. 
Доповідає: Загуменний Микола Васильович - начальник управління економіки. 

36. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
29.12.20 1 1 N2 5 04-1 7-06 "Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2012 рік" (з наступними змінами) . 
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Доповідає: Загуменний Микола Васильович - начальник управління економіки. 

З 7. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 09.06.20 І І N2243-09-

06 "Про встановлення місцевих податків і зборів". 

Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна- начальник фінансового управління. 

38. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 

року N2 506-17-06 "Про бюджет міста на 2012 рік» та додатків 1,2,3,3-

1 ,6, 7,8". 
Доповідає: Паламарчук Наталія Олексіївна- начальник фінансового управління. 

39. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бровари за І 

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

40. Про розгляд протесту заступника Броварського міжрайонного 

прокурора від 27.06.2012 року N2 1353 вих. на п. 22 рішення Броварської 

міської ради Київської області від 12.04.2012 року N2 5 86-20-06 "Про 

припинення права користування земельними дІЛянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо передачі в користування 
. . . 

земельних дІЛянок, поновлення договорІВ оренди земельних дІЛянок, 

надання дозволів на складання технічної документації по оформленню 
. . 

права користування земельними дІЛянками, надання дозвошв на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради". 

Доповідає: Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна - начальник юридичного 

ВlДДІЛу. 

41. Про затвердження Програми фінансування Центру обслуговування 

платників податків м.Бровари Київської області на 2012 рік. 

Доповідає: Новак Микола Іванович - заступник начальника Броварської 

ОДПІ. 

42. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізацІІ населення "Будинковий компет 

"Будинок: .NHO по бульвару Незалежності". 
Запропонував запросити до сесійної зали представників 

шщштивної групи щодо створення органу самоорганізації 

населення "Будинковий компет "Будинок N2l О по 

бульвару Незалежності". 

Семенюк О.В.- секретар ради. 

Доповіла по суті проекту рішення наголосивши, що 

даний проект рішення був розглянутий та підтриманий 

на вс1х депутатських ком1с1ях, а також був 

рекомендований погоджувальною радою до прийняття в 

цшому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

р1шення за основу. 
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Голосувал.1:.:~:: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

2.СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий 

Протокольне 

доручення: 

Виступив: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючп:й: 

"за" -34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Із заJш надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Ц:рийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 668-22-06 (додається). 
Сімутін Р.В.- депутат міської ради. 

Повідомив, що даний будинковий комітет був створений 

за його ініціативою на його виборчому окрузі. 

Про приватизацІю житлових примІщень 

гуртожитюв. 

Звернувся до присутніх журналістів, на прохання 

депутатів, не заважати працювати, обмеживши своє 

пересування по сесійній залі. 

Федоренко С.М.- депутат міської ради. 

Виступив з пропозиЦІєю внести доповнення до 

Регламенту Броварської міської ради щодо 

передбачення місць для представників ЗМІ під час 

проведення засідань сесій міської ради. 

Доручив комісії з питань Регламенту, депутатської етики, 

діяльності засобів масової інформації та контролю за 
. . .. 

виконанням рІшень мrськоr ради вивчити дане питання та 
.. . .. 

надати своr пропозицн. 

Різаненко П.О.- депутат міської ради. 

Виступив в підтримку наголошеної пропозиції депутата 

Федоренка С.М. 

Запропонував перейти до розгляду питання порядку 

денного. 

Данюк Т.І. начальник управшння комунальнш 

власносп. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозиЦІю прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" -34 
"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: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

4. 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" · -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 669-22-06 (додається). 
Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари гуртожитку по 
вул. Воїнів- Інтернаціоналістів, 12. 
Данюк Т.І. начальник управління комунальн01 
власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицІю прийняти дане 
рІшення за основу. 

"за" - 34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту рІшення. 

Із заJrи надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в цшому. 

"за" -34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували"- не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 670-22-06 (додається). 
Про надю-Іня дозволу на списання комунального майна 

територіальної громади м. Бровари. 

Данюк Т.І. начальник управшння комунально1 
ВЛаСНОСТІ. 

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

рІшення за основу. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту рІшення. 

Із ЗwІИ надійш;та пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
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Головуючий: 

Голосували : 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий : 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували"- не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 671-22-06 (додається). 
Про надання дозволу на передачу комунального 

майна. 

Данюк Т.І. начальник управЛІння комунальнш 

власностІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозищю прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 34 
"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" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 672-22-06 (додається). 
Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

територіальної громади м. Бровари лічильника 

теплової енергії в житловому будИнку по 

вул.Черняховського, 21 -А. 
Данюк Т.І. начальник управЛІння комунальнш 

власностІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію 

рІшення за основу та перейти 

запропонованих правок. 

"за" - 34 
"проти " - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" -не було. 

прийняти дане 

до розгляду 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в ціло!'.-rу. 
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Головуючий : 

Голосували : 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували : 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували"- не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 673-22-06 (додається). 
Про погодження переліку об'єктів, що 

перебувають у спільн1и сумісній власносТІ 

територіальної громади міста Бровари Київської 

області та територіальних громад сіл та селищ 

Броварського району для передачі в оренду. 

Данюк Т.І. начальник управлшня комунальної 

власносТІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозиЦІю прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 34 
"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" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 674-22-06 (додається). 
Про надання згоди на безоплатне прийняття у 

комунальну власність територіальної громади м. 

Бровари будівлі спортивного комплексу 

"Металург". 
Данюк Т.І. начальник управшння комунальної 

власностІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозиЦІю прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 34 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

-не було 

-не було 

-не було. 
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Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували : 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували : 

Вирішили : 

10. СЛУХАЛИ: 

Різаненко П.О.- депутат міської ради . 

Звернувся до доповідача із запитанням чи проводилась 

попередньо оцінка вартості проведення ремонтних робіт 

по відновленню спортивного комплексу для передбачення 

коштів в бюджет міста на 2013 рік. 
Данюк Т.І. начальник управшння комунально! 

власност1 . 

Повідомила, що такі роботи не проводились, кошторис не 

складався . 

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 
о 

о 

в цшому з проголосованими змшами . 

"за" - 34 
"проти" не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було . 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 675-22-06 (додається) . 

Про безоплатну передачу основних засобів з балансу 

КП "Аптека матери і дитини" на баланс Броварської 

центральної районної лікарні . 

Данюк Т.І. начальник управління комунально! 

власностІ. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозиц1ю прийняти дане 

р1шення за основу. 

"за" - 34 
"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" -34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - не було . 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 676-22-06 (додається). 
Про внесення змін до плану витрат грошових 

надходжень до МІського фонду «Охорона та 

рацюнальне використання: природних ресурсІВ» на 

2012 pir~. 
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Доповіщ~є: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували : 

Вознюк К.О. начальник управЛІння житлово-

комунального господарства 

Доповів по суті проекту рішення та наголосив про 
внесення доповнень до проекту рІшення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
рішення за основу та перейти до розгляду доповнень до 
проекту рrшення. 

"за" 

"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

-34 
-не було 

-не було 

-не було. 

Вознюк К . О. начальник упраВЛІННЯ житлово-

комунального господарства. 

За рекомендацією профільної комІсll до проекту 
р1шення пропонується внесення наступних доповнень: 

в п.l викласти в наступній редакції підпункт «суму 
заходу «Очищення та благоустрій озер м.Бровари» 
зменшити суму заходу на «130,90» тис.грн.»; 
додати в п. 1 підпункт в наступній редакції «суму 

заходу «Ліквідаційний санітарно-технічний тампонаж 
свердловин»- збільшити суму на «49,0» тис.грн.». 

Поставив на голосування пропозиЦІю профільної 

КОМІС11. 

"за" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

з наголошеними доповненнями в цшому. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 677-22-06 (додається). 
Про внесення змІн до Програми охорони 
навколишнього природного середовища на 2008-
2012 роки, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 14.01.2008р. ,NQ 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" - 34 
"проти" 

"утримались" 

-не було 

-не було 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Із за.Jти надійш,;та пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 678-22-06 (додається). 
Про внесення змін до Міської програми утримання та 

розвитку об'єктів житлово комунального 

господарства на 2011 2015 
рішенням Броварської міської 

.N'!! 12 7-06-06. 

роки , затвердженої 

ради від 03.02.2011 

Вознюк К.О. начальник упраВЛІННЯ житлово-

комунального господарства 

Доповів по суті проекту рішення та наголосив про 

внесення доповнень до проекту рІшення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду доповнень до 

проекту рІшення. 

"за" -34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Вознюк К.О. начальник управшння житлово-

комунального господарства. 

За рекомендацією профільної комІс11 до проекту 

рІшення пропонується внесення наступних доповнень: 

додати в п.1 підпункт в наступній редакції «1.1. в 

розділ 2 «У тримання та ремонт житлового фонду» 
додати п.2.9 «Капітальний ремонт каналізаційного 

колектору» по цільовому фонду збільшити суму на 

«131 ,0» тис.грн.»; 
в п.1 викласти в наступній редакції підпункт «1.7. в 

розділі 1 О «Оснащення ж/б засобами обліку» у п.1 0.1 
«Розроблення проектів, оснащення ж/б засобами 

обліку та регулювання споживання води та теплової 

енергії» по цільовому фонду зменшити суму на 

«226,00» тис.грн.». 
Поставив на голосування пропозицію профільної комісії . 
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Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Гол осували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" -34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рІшення 

з наголошеними доповненнями в цшому. 

"за" - 34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 679-22-06 (додається). 
Про затвердження Програми запобігання та ліквідації 

наслідків . підтоплення території міста Бровари на 

період 2012- 2015 років. 
Вознюк К.О. начальник управшння житлово-

комунального господарства. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицІю прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 34 
"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" -34 
"проти " - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - не було . 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 680-22-06 (додається). 
Про затвердження «Міської програми регулювання 

чисельності безпритульних тварин в м. Бровари на 

2012-2017 роки». 
Вознюк К.О. начальник управшння житлово-

комунального господарства. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицІю прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 
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,~ ~ 

Jc оловуюч :ш: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту р1шення. 

Іваненко О.В.- депутат міської ради . 
Звернувся до доповідача із запитанням чи проводились 
обрахунки вартості будівництва притулку для 
безпритульних тварин. 

Вознюк К.О. начальник управшння житлово-
комунального господарства. 

Доповів що таких обрахунків не проводилось. 

Повідомив, що зверталась громадська організація щодо 
надання їм земельної ділянки для облаштування 
тренувального майданчика для собак. На що їм було 

. . 
запропоновано провести сшльно з мІською радою 

фінансування будівництва тренувального майданчика та 

притулку для собак. 

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" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 681-22-06 (додається). 
Про затвердження нової редакцн Статуту 
дошкІльного навчального закладу (ясел-садка) 
комбінованого типу "Джерельце" 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" - 34 
"проти " -не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту рІшення. 

Чабур В .І.- депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією «пакетного» голосування по 
питанням порядку денного з 15 по 20, 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. 
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JГоловуючи:П: 

Голосували : 

Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий : 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

В зв' язку з відсутністю запитань до проекту р1шення 
поставив на голосування прийняття його в цілому. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 682-22-06 (додається). 
Про затвердження нової редакцн Статуту 
дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 
комбінованого типу "З і рочка" Броварської міської 
ради Київської області. 

Онищенко В .І.- начальник управління освіти. 
Доповів по суті проекту рішення. 
Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
р1шення за основу. 

"за" - 34 
"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" -34 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 683-22-06 (додається). 
Про затвердження нової редакцн Статуту 
дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 
комбінованого типу "Сонечко" 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" - 34 
"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. 

"за" - 34 
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Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 684-22-06 (додається). 
Про затвердження нової редакцн Статуту 

дошкІльного навчального закладу (ясел-садка) 

комбінованого типу "Ластівка 11 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" - 34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 685-22-06 (додається). 
Про затвердження нової редакцн Статуту 

дошкІльного навчального закладу (ясел-садка) 

комбінованого типу "Червоні вітрила 11 

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" - 34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 686-22-06 (додається). 
Про затвердження нової редакцн Статуту 

ДОШКІЛЬНОГО навчального закладу (.ясел--ссщrса) 



Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

комбінованого типу "Ялsнка 11 Бро:зарської місьr{оЇ 
ради Київської області. 

Онищенко В .І.- начальник управління освіти. 

Доповів по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 34 
"проти " - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в цшому. 

"за" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 687-22-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до міської 

Програми «Дошкільна освіта» на 2011-2014 р.р., 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 

03.02.2011 N2128-06-06. 
Онищенко В .І.- начальник управління освіти. 

Доповів по суті проекту рішення. 
Поставив на голосування пропозиЦІю при_йняти дане 
р1шення за основу. 

"за" - 34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
в цшому. 

"за" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 688-22-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до міської 

Програми «Загальна середня освіта» на 2011-2014 
р.р., затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 03.02.2011 N!!l29-06-06. 
Онищенко В .І.- начальник управління освіти. 
Доповів по суті проекту рішення. 
Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
рІшення за основу. 

"за" - 34 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

24. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий : 

"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 689-22-06 (додається). 
Про внесення змін до положення про Спеціальний 

заклад "Броварський міський центр соціальних 

служб для сім"ї, дітей та молоді" затвердження 

його структури та штату. 

Кваша Л.А. директор спеціального закладу 

«Броварський міський центр соціальних служб для 

сіМ 11 Ї, дітей та молоді». 

Доповіла по суті Проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозиЦІю прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 34 
"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" -34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 690-22-06 (додається). 
Про створення Служби містобудівного кадастру 

Управління містобудування та архпектури 

Броварської міської ради. 

Прядка Валентина Іванівна - виконуюча обов' язки 

начальника управління містобудування та архітектури 

- головний спеціаліст. 

Доповіла по суті проекту рішення та наголосила про 

внесення на засіданні профільної комісії правок до 

проекту рІшення. 

Поставив на голосування пропозицію прийнят -r дане 

рішення за основу та перейти до розгляду правок. 
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Голосува.п;;.: : 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

"за" -34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Прядка Валентина Іванівна - виконуюча обов' язки 

начальника управління містобудування та архітектури 

-головний спеціаліст. 

На засіданні профільної комісії з питань соціально

економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 

і цін, до проекту рішення було запропоновано внести 

правку у п.3 проекту рішення - замість « 1 О штатних 
одиниць» прописати «4 штатні одиниці». 
Поставив на голосування пропозицію профільної 

комісії щодо внесення зміни у п.3 проекту рішення. 
"за" - 34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Внести проголосовану зміну у п.3 проекту рішення. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту р1шення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 

правкою. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому з проголосованою правкою. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 

правкою N2 691-22-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі у користування . . 
земельних дІлянок, надання дозволІв на складання 

технічної документації, проектів землеустрою по 

оформленню права користування земельними 

ділянками, поновлення договорів оренди, внесення 

змін до рішень Броварської міської ради. 

Сімевишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки 

начальника земельного відділу- головний спеціаліст. 

Доповіла по суті проекту р1шення та наголосила про 

рекомендоваю профільною комісією зміни до проекту 

р1шення. 

Поставив на голосування пропозиц1ю прийняти дане 

рішення за основу та перейти до розгляду запропонованих 

профільною комісією змін. 
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Голосувала: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" - 31 
"проти " - 1 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 

Сімєнишина Оксана Валеріївна - виконуюча обоВ 1ЯЗКИ 
начальника земельного відділу- головний спеціаліст. 
Наголосила про рекомендовані профільною комісією зміни 
до проекту рІшення: 

- п.6.11 та п.6.12 об'єднати в один пункт виклавши його в 
наступиш редакцн у пункті «12.11 . Фізичній особі
підприємцю Дзюбі Наталії Павлівні на земельну ділянку 
загальною площею 0,0172 га, а саме : земельна ділянка 
площею 0,0086 га для обслуговування павільйону та кіоску . . . 
в складІ зупинки очІкування та земельна дшянка площею 

0,0086 га для обслуговування павільйону та кіоску в складі 
зупинки очікування по вул. Шевченка (біля центральної 
лікарні)» . 
Поставив на голосування наголошену пропозиЦІю 
профільної комісії. 

"за" - 29 
"проти " - 1 
"утримались" - 4 
"не голосували" - не було. 

Підтримати пропозицію профільної комІсн щодо 
об'єднання пунктів 6.11 та 6.12. 
Наголосив про рекомендацію профільної комісії щодо 
включення до проекту рішення запропонованого 

доповнення. 

Різаненко П.О.- депутат міської ради. 
Виступив з пропозицією не включати запропоноване 
доповнення до проекту рішення в зв' язку з тим, що воно 
було надано для ознайомлення лише за два дні до 
засідання сесії міської ради, що є порушенням Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», і містить 
значну кількість питань які було не можливо опрацювати 
за такий короткий термін. 

Звернувся до присутніх депутатів із запитанням яку 
пропозицію - профільної комісії чи депутата Різаненка 
П.О. ставить на голосування. 
Із зшти надійш,;та пропозиція ставити на голосування пропозицію 
профільної комісії. 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 
щодо включення доповнення до проекту рішення. 

"за" - 28 
"проти " - 3 
"утримались" - 3 
"не голосували" -не було. 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Виступила: 

Включити запропоноване доповнення до проекту 

р1шення. 

За рекомендацією профільної комісії в доповнення до 

проекту рішення запропоновано внести в пункт 3 п.п.3 .2, 
стосовно Громадської організації «Спадщина», виклавши 

даний пункт у наступній редакції «3 .2. Громадській 

організації «Спадщина» площею О, 11 ОО га, з них 0,0301 га
землі обмеженого використання - інженерний коридор 

мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування 

об'єкту культури - музейно-виставкавого комплексу з 

творчими майстернями по вул. Гагаріна в районі 

розміщення буд. N~ 26, терміном на 5 років». 
Поставив на голосування наголошену пропозицію 

профільної комісії щодо включення п.3 .2 в доповнення до 
проекту рІшення. 

"за" - 28 
"проти " - 1 
"утримались" - 5 
"не голосували" - не було. 

Включити п.3 .2 в доповнення до проекту рішення. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Чередник Ю.П.- депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією зняти з розгляду наступні пункти . . . 
проекту рІшення, яю стосуються укладання договорш 

особистого строкового сервітуту: 3.1, 4.1, 4.7, 6, 7, 8, 9 та 
13, в зв' язку з тим, що згідно з протестом прокурора від 
13.02.2012 р. скасований Тимчасовий порядок щодо 

встановлення договору особистого строкового сервітуту. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Чередника 

Ю.П .. щодо зняття наголошених пунктів. 
"за" - 4 
"проти" - 25 
"утримались" - 5 
"не голосували" -не було. 

Не підтримувати наголошену пропозищю депутата 

Чередника Ю .П. 
Із сесійної зали вийшов депутат Федоренко С.М. 

Всього присутньо 32 депутати. 
Різаненко П.О.- депутат міської ради. 

Виступив в підтримку пропозиції депутата Чередника 

Ю .П. щодо незаконності прийняття рішень на укладання 

договорів особистого сервітуту. 

Баба-Мірзоєва А.В.- начальник юридичного відділу. 

Роз' я снила, що протест прокурора стосувався саме 

Тимчасового порядку, затвердження якого протирічнло 

чинному законодавству, тому при укладаню договорш 
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Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили : 

Виступив: 

особистого строкового сервітуту Броварська міська рада 
керується нормами Земельного та Цивільного кодексів. 
До сесійної зали увійшов депутат Федоренко С.М. 
Всього присутньо 33 депутати. 
Зауважив, що в разі наявності порушень законодавства 
при прийнятті рішень, Броварська міськрайонна 
прокуратура вщсшдковує та направляє протести про 

скасування рІшень. 

Чередник Ю .П. -депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією зняти з розгляду пункти в 
доповнені до проекту рішення: 2.3, 2.4, 2.5 та 2.6, в 
зв' язку з тим, що проекти землеустрою по зазначеним 
земельним ділянкам не містять повної інформації, в 
частині наявності зелених насаджень, гаражів, погребів. 
Різаненко П.О.- депутат міської ради. 

Виступив в підтримку пропозиції депутата Чередника 
Ю.П., зазначивши, що земельні ділянки в п.п.2.3.-2.6 
вІДносяться до прибудинкових територій тому 

прийняття даного рішення є протизаконним, адже 

порушує права мешканЦІв 

Поставив на голосування пропозицію депутата Чередника 
Ю.П .. щодо зняття пунктів 2.3, 2.4, 2.5 та 2.6. 

"за" - 4 
"проти " - 25 
"утримались" - 5 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати наголошену пропозиЦІю депутата 

Чередника Ю .П. 

Сімутін Р.В.- депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією відмовити по п.2.2. в 

затвердженні проекту землеустрою, оскільки даний 
проект не містить висновку Державного управління 
охорони- навколишнього середовища Київської області. 
Поставив на голосування пропозицію депутата Сімутіна 
Р.В. щодо відмови по п.2.2. в затвердженні проекту 
землеустрою. 

"за" -З 

"проти " - 26 
"утримались" - 5 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати наголошену пропозицІю депутата 
Сімутіна Р.В . 

Сімутін Р.В.- депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією по п.l 0.1 не надавати дозвіл на 
. . . 

виготовлення проекту землеустрою, оскшьки вІДповщно 

до довідки Держкомзему дана земельна ділянка підпадає 
шд земш сІЛьськогосподарського призначення та 
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Головуючий : 

Головуючий : 

Голосували : 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий 

Протокольне 

доручення: 

Головуючий: 

Голосували: 

багаторічні насадження, кр1м того серед документІВ 
відсутній висновок управління містобудування та 
архітектури. Також зазначив, що відповідно до 
детального плану 4-го мікрорайону, який винесений на 
обговорення, на даній земельній ділянці не передбачено 
будівництво багатоповерхової житлової забудови, 
оскільки там багаторічні зелені насадження. 
Пояснив, що відповідно до Генерального плану 
забудови міста Бровари від 1998 року дана земельна 
ділянка підпадає під будівництво багатоповерхової 
житлової забудови. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Сімутіна 
Р .В. щодо ненадання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою по п.1 О. 1. 

"за" -З 

"проти " - 2 6 
"утримались" - 5 
"не голосували" -не було. 

Не підтримувати наголошену пропозищю депутата 
Сімутіна Р.В. 

Різаненко П.О.- депутат міської ради. 
Виступив з пропозицією щодо п.16 доповнення до 
проекту рІшення, а саме, запропонував виключити 

п.п.16.6, 16.10, 16.12 та 16.20 в зв'язку з тим, що 
відповідно до його звернення Державна інспекція 
сільського господарства України здійснює перевірку 
щодо зазначених суб'єктів господарювання. 
Також запропонував по п.16.19, стосовно ТОВ 
«Берізка», не подавжувати термін укладення договору 
оренди в зв' язку з тим, що дане підприємство не 
виконує умови щодо обмеження часу продажу спиртних 
напош. 

Запропонував доручити постійній депутатсЬкій комісії з 
питань законносТІ та правопорядку надати до 

правоохоронних органів інформацію про те, що 
виконання рішення міської ради є обов'язковим для 
виконання всім суб'єктам не залежно від форм власності 

о 
о 

та отримати вщ правоохоронних оргаюв висновок щодо 

перевірки виконання ТОВ «Берізка» взятих на себе 
зобов'язань по обмеженню часу продажу спиртних 
напоїв. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Різаненка 
П. О. щодо виключення п.п.16.6, 16.1 О, 16.12 та 16.20 з 
проекту рІшення . 

"за" 

"проти" 

"утримались" 

-3 
-25 
-6 

зо 



Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

26. СЛУХАЛИ: 

"не голосували" -не було. 

Не підтримувати наголошену пропозищю депутата 

Різаненка П.О. 

Сімутін Р.В. -депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією щодо п.ll доповнення до 

проекту рішення, а саме п.п.11.2, 11.3, 11.4 та 11.5, які 
стосуються одного шдприємства ІШ 

«Броварибудінвест». Запропонував не поновлювати . . . 
договори оренди, а виставити ЦІ земельНІ дшянки на 

аукціон, в зв' язку з тим, що протягом 5 років дане 

підприємство не виконало своІх зобов'язань та 

звернулось Із заявою про поновлення договору оренди 

лише через 2 місяці після закінчення дії попереднього 
договору оренди, порушивши таким чином 

законодавство. 

Пояснив, що відповідно до Закону У країни про зміни до 

деяких законодавчих актш, якщо орган мІсцевого 

самоврядування за два місяці до закінчення терміну дії 

договору оренди не надав аргументованої відмови щодо 

продовження договору оренди, попереднш догоюр 

вважається дійсним і може бути пролонгований. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Сімутіна 

Р.В. щодо відмови в поновлені договорів оренди по 

зазначеним пунктам. 

"за" - 3 
"проти " - 25 
"утримались" - 6 
"не голосували" -не було. 

Не підтримувати наголошену пропозищю депутата 

Сімутіна Р.В. 

Звернувся до депутатів чи є ще пропозиції чи запитання 

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" - 24 
"проти " - 4 
"утримались" - 6 
"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами N2 692-22-06 (додається). 
Про передачу земельних дшянок громадянам у 

• 10 • •• 

власюсть, надання дозволІВ на виготовлення техючноІ 

документації ІЗ землеустрою щодо складання 

документів, що посвщчують право на земельні 

дшянк.и, нада:ння дозволІВ на розробгу проекпв 

з [ 



Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

:r олосували: 

землеустрою щодо вщведення зем:ельни::-~ дшянок у 

власюсть, внесення змш до р1шев:ь Броварської 

міської ради. 

Сімевишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки 

начальника земельного відділу- головний спеціаліст. 

Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 30 
"проти " - 1 
"утримались" - 3 
"не голосували" - не було. 

Наголосив що на засіданні профільної комісії було 

розглянуто та запропоновано включити доповнення до 

проекту рІшення. 

Різененко П.О. -депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією не включати запропоноване 

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

було надано для ознайомлення лише за два дні до 
• ••• • •• • • • о 

ЗаСІДаННЯ CeCll М1СЬКО1 ради І МІСТИТЬ значну КІЛЬКІСТЬ 

питань які було не можливо опрацювати за такий 

короткий термін. 

Поставив на голосування пропозиЦІю депутата 

Різаненка П.О. про не включення доповнення до проекту 

рІшення. 

"за" - 4 
"проти" - 26 
"утримались" - 4 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати наголошену пропозиЦІю депутата 

Різаненка П. О. 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 
. . 

щодо включення доповнення до проекту рІшення. 

"за" - 28 
"проти " - 3 
"утримались" - 3 
"не голосували" -не було. 

Включити доповнення до проекту рішення. 

Наголосив зміни які були запропоновані до проекту 

рішення на засіданні профільної комісії: 

в п.б.І. доповнення до проекту рішення було 

запропоновано змінити термін оренди з 3 років на 10 
роюв. 

Поставив на голосування дану пропозицію профільної 

КОМІС11. 

"за" 

"проти" 

-28 
- 1 

32 



Вирішили: 

Головуючий : 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий:: 

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

Внести проголосовану зміну в п.6.1. 

- доповнити п . 15. підпунктом 15.2 в наступиш редакції 

«15.2. Громадянці Мельник Галині Антонівні, проживаючій 
по вул. М.Лагунової, 10, кв. 38, на земельну ділянку 

площею 0,0026 га для обслуговування збірно-розбірного 

металевого гаражу - землі транспорту, по вул. Лагунової 

Марії в районі розміщення буд. N2 1 О, терміном на 5 років. 
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, 

зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N2 
040633800373 від 04.1 0 .2006року» 

Поставив на голосування дану пропозицію профільної .... 
KOMlCll. 

"за" - 28 
"проти " - 1 
"утримались" - 5 
"не голосували" - не було. 

Внести доповнення у п.15 проекту рішення. 

Наголосив про те, що на засіданні погоджувальної ради 

надійшла пропозиція про внесення доповнення до п. 7, яке 
пов'язане зі зміною адреси по вул. Папаніна,47 і тому 
пропонується включити до п. 7 доповнення у наступній 
редакції «7 .15. Мозговому Миколі Івановичу, 

проживаючому по вул . Папаніна, 47, на земельну ділянку 
орІєнтовною площею 0,0614 га для будівництва 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Папаніна, 
4711». 
Поставив на голосування дану 

погоджувальнш ради. 

"за" - 28 
"проти " - не було 

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

Внести доповнення у п. 7 проекту рішення. 
Різаненко П.О.- депутат міської ради . 

пропозищю 

Виступив з пропозицією зняти з розгляду п.l 0.2 та 

створити тимчасову слідчу комісію яка б вивчили 

питання надання земельних ділянок для особистого 

ведення господарства по вул. Чубинського, оскільки . . . . 
зпдно детального плану дана територІЯ шдпадає шд 

багатоповерхову житлову забудову 

Поставив на голосування пропозицію депутата 

Р ізаненка П.О. щодо зняття п.l 0.2. 
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Голосув~ли : 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

"за" -З 

"проти " - 2 8 
"утримались" - 3 
"не голосували" -не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 
Різаненко П.О . - депутат міської ради. 

Нагадав, що ним була озвучена також пропозиція про .. . .. 
створення тимчасов01 сшдчо1 ком1с11. 

Поставив на голосування пропозицію депутата 
Різаненка П.О. щодо створення тимчасової слідчої 
KOMlCll. 

"за" -З 

"проти " - 28 
"утримались" - З 

"не голосували" -не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 
Сімутін Р.В.- депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією зняти п.8.1 та 12.1 в зв'язку з 
тим, що відповідно до законодавства заборонено 
виділення земельної ділянки фізичній особі під 
встановлення гаражу на прибудинковій території якщо . . 
вона не є стввласником та не є швашдом ІЗ 

захворювання опорно-рухового апарату. 

Сімєнишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки 
начальника земельного відділу- головний спеціаліст. 

Пояснила, що в даному випадку обоє громадян є 
• о • 

швашдами 1з захворювання опорно-рухового апарату та 
о • 

мають шдтверджуюч1 документи. 

Поставив на голосування пропозицію депутата Сімутіна 
Р.В. щодо зняття п.8.1 та п.12.1. 

"за" - 1 
"проти " - 28 
"утрИмались" - 5 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Сімутіна Р.В. 
Чередник Ю.П.- депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією зняти п. 7 та п.8 що стосуються 
укладення договорів особистих строкових сервітутів. 
Поставив на голосування пропозицію депутата 
Чередника Ю.П. щодо зняття п.7 та п.8. 

"за" 
., 

-.) 

"проти " - 28 
"утримались" - З 

"не голосували" -не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Чередника Ю.П. 
Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 
щодо зняття п.l 0.3 стосовно громадянина Дуб П.М., в 
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Голосували: 

Вирішили: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

зв' язку з негативним висновком 

містобудування та архітектури. 

"за" - 31 
"проти" -О 

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

Зняти п.1 0.3 проекту рішення. 
Різаненко П.О.- депутат міської ради. 

управшння 

Виступив з пропозицією щодо зняття п.11.5 та п.12.1, 
о о о 

осюльки по даним земельним дшянками є негативш 

висновки управління містобудування та архітектури. 

Поставив на голосування пропозицію депутата 

Різаненка П. О. щодо зняття п.ll. 5. 
"за" - 3 
"проти" - 28 
"утримались" - 3 
"не голосували" -не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 

ЩОДО ЗНЯТТЯ П.11.5. 

Поставив на голосування пропозицію депутата 

Різаненка П.О. щодо зняття п.12.1. 

"за" - 3 
"проти " - 28 
"утримались" - 3 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 

ЩОДО ЗНЯТТЯ П.12.1. 

Звернувся до депутатів чи є ще пропозиції чи запитання 

до проекту рІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 

змшами. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
о о 

в цшому з проголосованими змшами. 

"за" - 28 
"проти" - 3 
"утримались" - 3 
"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами NQ 693-22-06 (додається). 
Про надання повноважень щодо укладання договорів 

про оплату авансового внеску в рахунок оплати цши 

земельної ділянки. 

Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки 

начальника земельного відділу- головний спеціаліст. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу . 
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Голосуваш:~ : 

Головуючий : 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

28. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий : 

Голосували: 

Головуючий : 

Голосували : 

Вирішили: 

Головуючий : 

Головуючий: 

Голосували : 

Ви:рішилп: 

"за" -33 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рrшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -32 
"проти" - 1 
"утримались" - 1 
"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N~ 694-22-06 (додається) . 

Про затвердження переліку земельних ділянок для 

продажу права оренди на земельних торгах окремими 

лотами. 

Сімевишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки 

начальника земельного відділу -головний спеціаліст. 

Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 33 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Наголосив про рекомендацію погоджувальної ради зняти 

п.1 в додатку до проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію погоджувальної 

ради. 

"за" -33 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Зняти п.1 в додатку до проекту рішення. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 

ЗМІНОЮ. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення . . 
в цшому з проголосованою змшою. 

"за" - 33 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти р ішення Броварської міської ради в цілому зі 
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29. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

30. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

зміною .N2 695-22-06 (додається). 
Про продаж права оренди земельної дшяІ-ш:и 
орієнтовною площею О, 2186 га , розташованої по вул. 
Металургів . 

Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки 
начальника земельного відділу- головний спеціаліст. 
Доповіла по суті проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
рІшення за основу. 

"за" - 34 
"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" -34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували"- не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 696-22-06 (додається). 
Про внесення змін в пункт 2 рішення Броварської 
міської ради від 05.08.2010 року N2 1614-87-05 "Про 
затвердження Положення та персонального складу 
комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням 
документації із землеустрою". 
Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки 
начальника земельного відділу- головний спеціаліст. 
Доповіла по суті проекту рішення. 
Із сесійної зали вийшов депутат Сімутін Р.В. 
Всього присутньо 32 депутати. 
Поставив на голосування пропозицІю прийняти дане 
рІшення за основу. 

"за" - 33 
"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" 

"проти" 

...,..., 
- _)_) 

-не було 
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Вирішили: 

31. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

32. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Гслосуз,~лп: 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 697-22-06 (додається). 
Про підготовку та проведення земельного аукціону 
з продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,3909 га розташованої на перетині вул. Кутузова 
та вул. Радистів. 

Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки 
начальника земельного відділу- головний спеціаліст. 
Доповіла по суті проекту рішення. 
Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
рІшення за основу. 

"за" - 33 
"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" -33 
"проти" -не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 698-22-06 (додається). 
Про підготовку та проведення земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,2652 га розташованої по бульв. Незалежності в 
районі Промвузла. 

Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки · 
начальника земельного відділу- головний спеціаліст. 
Доповіла по суті проекту рішення . 
Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
рІшення за основу. 

"за" - 33 
"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" -33 
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Вирішили: 

33. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

34. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 699-22-06 (додається). 
Про затвердження договорів оренди землі та договорів . . 
про внесення змІН до договорІВ оренди земельних 

дшянок, договорІВ про встановлення земельного 

сервітуту, договорів купівлі продажу земельних ділянок 
несІЛьськогосподарського призначення. 

Сіменишина Оксана Валеріївна - виконуюча обов'язки 
начальника земельного відділу- головний спеціаліст. 
Доповіла по проекту рішення. 
Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
рІшення за основу. 

"за" - 32 
"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 профільної комісії 
прийняти рішення в цілому. 

"за" - 32 
"проти " - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 700-22-06 (додається). 
Про затвердження змІН до структури, загальної 
чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради. 

Кузнецов К.В.- керуючий справами виконкому. 
Доповів по проекту рішення. 
Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
р1шення за основу. 

"за" - 33 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
До сесійної зали зайшов депутат Сімутін Р.В. 
ВсІ;>ого присутньо 33 депутати. 
Кузнецов К.В. -керуючий справами виконкому. 

Наголосив про запропоновані профільною комісією . . 
змши до проекту рІшення: 

в п.8 додатку 1 замість запропонованих 18 одиниць 
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Головуючий: 

Голосували : 

Вирішили: 

Головуючий : 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили : 

35. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

36. СЛУХАЛИ: 

прописати 12 одиниць; 
в п.13 додатку 1 збільшити кількість одиниць з 16 до 
22 одиниць. 

Поставив на голосування пропозицію профільної комісії 

щодо внесення наголошених змін в додаток 1 проекту 
рІшення. 

"за" -34 
"проти" - не було 

"утримались'; - не було 

"не голосували" -не було. 

Внести проголосовані змши в додаток проекту 

рІшення . 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з і 

змшами. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
. . 

в цшому з проголосованими змшами. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 

змінами N2 701-22-06 (додається) . 

Про доповнення до Плану діяльності з підготовки 

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

Доповів по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 34 
"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" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 702-22-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до рішення БроварськоЇ 

міської ради вщ 29.12.2011 ,NQ504-17-05 "I!~Jo 
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Доповідає : 

Головуючий : 

Голосували : 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили : 

37. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий : 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий : 

Голосували : 

Вирішили: 

38. СЛУХАЛИ: 

затnердження Програли 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 
рrшення за основу. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту рrшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 

в цшому. 

"за" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 703-22-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 

09.06.2011 ,N'Q243-09-06 "Про встановлення мІсцевих 

податків і зборів". 

Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по проекту рішення . 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
рІшення за основу. 

"за" - 34 
"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" -34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
N2 704-22-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради від 29.12.2011 року J(Q 506-17-06 "Про бюджет 
r,хіста на 201~ рік» та додатн:ів 1,2,3,3-1,6,7,8". 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по проекту рішення та наголосила про 
внесення доповнень до проекту рІшення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
рішення за основу та перейти до розгляду доповнень. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Паламарчук Н.О. -начальник фінансового управління. 
Наголосила про внесення доповнень до проекту 
рІшення: 

доповнити розділ Видатки по Загальному фонду 
пунктом 2.3. в наступній редакції «2.3 Виконкому 
Броварської міської ради: 

2.3 .1 по КФК 091102 «Програми і заходи центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» зменшити 
видатки на суму 381,0 тис.грн; 

2.3.2 по КФК 091101 «Утримання центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді» збільшити видатки на 
суму 381,0 тис.грн». 
Поставив на голосування пропозицію внести наголошеНІ 
доповнення до проекту рІшення. 

"за" - 33 
"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 з 
доповненням. 

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

"за" - 33 
"проти" - не було 

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

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами N2 705-22-06 (додається). 
Повідомив про те, що відповідно до статті 46 Регламенту 
Броварської міської ради, після 2-х годинної роботи 
пленарного засідання сесії міської ради оголошується 
перерва. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій продовження 
засідання або оголошення перерви . 
Із зали надійшла пропозиція продовжити засідання сесії міської 
ради. 
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Доповіда є: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий : 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

40. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

Голосували: 

Го .п:овуючий:~ 

Про затвердження звіту про виконання бюджету 

міста Б ро в а ри з а І півр і ччя 2012 р о ку. 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 

рІшення за основу. 

"за" - 34 
"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" -34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 706-22-06 (додається). 
Про розгляд протесту заступника Броварського 

міжрайонного прокурора від 27.06.2012 року N2 1353 
вих. на п. 22 рішення Броварської міської ради 

Київської області від 12.04.2012 року N2 586-20-06 
"Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачІ в користування . . 
земельних дІлянок, поновлення договорІв оренди 

. . 
земельних ДІлянок, надання дозволІВ на складання 

технічної · документації по оформленню права 

користування земельними дІлянками, надання 

дозволів на розроблення проектів землеустроЮ 

щодо відведення земельних ділянок юридичним і 

фізичним особам та внесення змІн до рІшень 

Броварської міської ради". 

Наголосив про те, що даний проект рrшення 

підготовлений юридичним відділом як такий, що 

вщхиляє протест заступника прокурора . 

Запропонував поставити на голосування пропозищю 

црийняти дане рішення за основу. 

"за" - 32 
"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Повідомив про те, що рішення профільної комісії було 

задовольнити протест заступника прокурора. 
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Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

41. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Чередник r-o .П. - депутат міської ради, член KOMlCll з 
питань законностІ та правопорядку. 

Виступив з роз' яс ненням щодо рішення комrсн, 
пояснивши, що сесія Броварської міськоі· ради може 

скасовувати протест прокурора лише на осноВІ рІшення 

суду про таке скасування. 

Наголосив про те, що в даному випадку розглядається 

питання не скасування, а задоволення або ВІдхилення 

протесту заступника прокурора. 

Тому поставив на голосування пропозицІю профільної 
комrсп задовольнити протест заступника прокурора. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради 
задовольнивши протест заступника прокурора N2 707-
22-06 (додається). 
Про затвердження Програми фінансування Центру 

обслуговування платників податків м. Бровари 

Київської області на 2012 рік. 
Новак М.І. -заступник начальника Броварської ОДПІ . 
Доповів по проекту рішення. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти дане 
рІшення за основу. 

"за" - 34 
"проти " - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 

проекту рІшення. 

Чабур В .І.- депутат міської ради. 

Звернув увагу на технічну помилку в п.l проекту 
рішення, а саме запропонував замість «Схвалити 
Програму ... » прописати «Затвердити Програму . .. ». 
Поставив на голосування наголошену правку в п . l 

проекту рrшення. 

-34 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" -не було. 

Внести проголосовану правку в п.l проекту рішення. 
Звернувся до депутатів щодо пропозицій чи запитань до 
проекту рrшення. 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 
правкою. 

Поставив на голосування пропозицію прийняти рішення 
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Голосували : 

Вирішили: 

42. Різне. 
Виступив: 

Головуючий: 

Секретар ради 

Міський голова 

в цшому з проголосованою правкою. 

"за" - 34 
"проти" - не було 

"утримались" -не було 

"не голосували" -не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
зміною N2 708-22-06 (додається). 

Різаненко П.О . - депутат міської ради. 
Довів до відома присутніх про те, що на його позов до 
Київського апеляцшного адмІНІстративного суду, 20 
червня 2012 року було ухвалене рішення про скасування 
чотирьох проектів змін до детального плану забудови 
міста, що затверджувались на сесії Броварської міської 
ради у серпні 2011 року. 
Також повідомив, що в ході перевірки ним був виявлений 
факт надання громадянину міста земельної ділянки в 
районі Зеленої галявини шляхом безкоштовної 
приватизації, яка була незабаром ним продана. В даній 
ситуації викликає сумнів законності довідок, які були . . 
надаю, адже земельна дшянка знаходиться практично в 

шс1 та має зелею насадження. 

Попросив надати виявлені матеріали для ознайомлення. 
Запропонував закрити засідання двадцять другої чергової 
сесії Броварської міської ради шостого скликання. 

О.В . Семенюк 
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