
ПЕРЕЛІК 
04 

рішень, прийнятих на четвертій позачерговій сесії 
Броварської міської ради VI скликання 

від 23 грудня 2010 року 

№ 
п/п Назва рішення 

Номер 
рішення 

1. Про внесення змін до міської програми «Утримання та розвитку 71-04-06 
об»єктів житлово-комунального господарства на 2008-2010 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 
№588-32-05. 

2. Про затвердження штатних розписів соціально-реабілітаційного 72-04-06 
центру (Дитяче містечко) «Любисток» служби у справах дітей 
Броварської міської ради» та центру опіки дитини служби у 
справах дітей Броварської міської ради. 

3. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради 73-04-06 
від 13.05.2010 №1510-83-05 «Про внесення змін до «Міської 
програми по будівництву та реконструкції магістральних вулиць 
загальноміського призначення на 2008-2011 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 року за №593-

4. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради 74-04-06 
від 13.05.2010 № 1508-83-05 «Про внесення змін до «Міської 
програми по будівництву та реконструкції об»єктів соціального 
призначення на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. №591-32-05». 

5. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 75-04-06 
13.05.2010 №1506-83-05 «Про затвердження Програми проведення 
культурно-мистецьких заходів на 2010 рік» (з наступними 
змінами). 

6. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської 76-04-06 
ради від 13.05.2010 №1518-83-05 «Про затвердження Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 
2010 рік» (з наступними змінами). 

7. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 77-04-06 
13.05.2010 року №1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рік» та 
додатків 1,2,3,6,7». 

8. Про затвердження плану роботи Броварської міської ради на І 78-04-06 
півріччя 2011 року. 

32-05». 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л № 0 4 

Четвертої позачергової сесії Броварської міської ради 
шостого скликання 

23 грудня 2010 року м. Бровари 

Всього депутатів міської ради 

Присутні на сесії: 
Депутати міської ради V скликання: 
Міський голова 
Запрошені: 

-42 

-37 

- 6 (список додається). 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 5 
1. БабінМ.Я. - запізнення 
2. Віканов Є.П. - відрядження 
3. Погарський Я. А. - відрядження 
4. Сенько Л.І - відрядження 
5. Різаненко П.О. - відрядження 

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 
Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

На сесії зареєструвались 37 депутатів - у нас є кворум. 
Поступила пропозиція відкрити четверту позачергову сесію 
Броварської міської ради шостого скликання. Хто за дану 
пропозицію прошу голосувати, 
" з а " - 3 8 
"проти " - не було 

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

Відкрити четверту позачергову сесію Броварської міської 
ради VI скликання. 
Чи є зауваження до присутніх у сесійній залі? 

Зауважень не було. 

Затвердження Порядку денного: 

Голосували: 
Прийняти Порядок денний за основу: 

- 3 8 
- не було 

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

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

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

Голосували: "за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: 
Прийняти порядок денний в цілому: 

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

2. Про затвердження штатних розписів соціально-реабілітаційного центру 
(Дитяче містечко) «Любисток» служби у справах дітей Броварської 
міської ради» та центру опіки дитини служби у справах дітей Броварської 
міської ради. 

3. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 №1510-83-03 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за №593-32-05». 

4. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 № 1508-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008-
2011 роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. №591-32-05». 

5. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13.05.2010 
№1506-83-05 «Про затвердження Програми проведення культурно-
мистецьких заходів на 2010 рік» (з наступними змінами). 

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

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

8. Про затвердження плану роботи Броварської міської ради на І півріччя 
2011 року. 

9. Різне. 

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

о 



Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 
Головуючий: 

Голосували: 

Морозова В. О. - начальник управління житлово-
комунального господарства. 
До сесійної зали зайшов депутат Бабін М.Я. 
Всього у сесійній залі 38 депутатів. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Трощенко І.В. - депутат міської ради, голова постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін. 
Бобко A.M. - депутат міської ради, голова постійної комісії 
з питань комунальної власності та приватизації. 
Повідомили про те, що дане питання розглядалось на 
засіданнях профільних комісій та було рекомендовано до 
прийняття в цілому. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

- 3 9 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 71-
04-06 (додається). 
Про затвердження штатних розписів соціально-
реабілітаційного центру (Дитяче містечко) «Любисток» 
служби у справах дітей Броварської міської ради» та 
центру опіки дитини служби у справах дітей 
Броварської міської ради. 
Власенко В.М. - начальник служби у справах дітей. 
Зауважив, що дане питання було знято з розгляду минулої 
сесії міської ради та рекомендовано декільком депутатським 
комісіям виїхати на місце для детального вивчення даного 
питання. Рекомендації, які були надані профільними 
комісіями, розглянуті на засіданні постійної депутатської 
комісії та враховані у проекті рішення. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

"за" 
"проти" 



Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

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

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

- 3 9 
- не було 
- не було 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 72-
04-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради від 13.05.2010 №1510-83-03 «Про внесення 
змін до «Міської програми по будівництву та 

МІ > * 

реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14 січня 2008 року за №593-
32-05». 
Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального 
будівництва. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому . 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
проти - не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованою зміною № 73-04-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради від 13.05.2010 № 1508-83-05 «Про внесення 
змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008-
2011 роки», затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14.01.2008 р. №591-32-05». 
Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального 
будівництва. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 
Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 
Головуючий: 

Голосували: 

"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати, 
"за" 39 
проти - не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 74-
04-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
від 13.05.2010 №1506-83-05 «Про затвердження Програми 
проведення культурно-мистецьких заходів на 2010 рік» 
(з наступними змінами). 
Багмут Н.А. - начальник відділу культури. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 75-
04-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 
міської ради від 13.05.2010 №1518-83-05 «Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Бровари на 2010 рік» (з 
наступними змінами). 
Поліщук Т.Г. - начальник управління економіки. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

- 3 9 
- не було 

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

"за" 
"проти " 

5 



Головуючий: 
Виступили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 
Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Виступила: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" 
проти 

Вирішили: 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Трощенко І.В. - депутат міської ради, голова постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін. 
Повідомив про те, що дане питання розглядалось на 
засіданні профільної комісії та було рекомендовано до 
прийняття в цілому. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

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

- 3 9 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 76-
04-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
від 13.05.2010 року №1519-83-05 «Про бюджет міста на 
2010 рік» та додатків 1,2,3,6,7». 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

- 3 9 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити по п.п.1.1.3 Пропозицій, в зв'язку з 
чим зменшуються видатки на одноразову допомогу при 
народжені дитини. 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Роз'яснила, що зменшення видатків пропонується за 
рахунок економії коштів, які будуть перенаправлені на 
оплату енергоносіїв по управлінням. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 3 9 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 77-
04-06 (додається). 

"за" 
"проти " 

"за" 
"проти" 
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8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 
Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. Різне. 
Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Про затвердження плану роботи Броварської міської 
ради на І півріччя 2011 року. 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Онищенко в.І. - депутат міської ради, начальник управління 
освіти. 
Запропонував внести технічну правку до проекту рішення в 
План роботи Броварської міської ради на І півріччя 2011 
року у пункт 2 - замість «Про введення додаткових штатних 
одиниць у Броварське навчально-виховне об'єднання на 
2011 р.» викласти «Про введення додаткових штатних 
одиниць у закладах освіти міста на 2011 р.» 
Надійшла пропозиція внести технічну правку до проекту 
рішення, хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 
технічною правкою. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з технічною 
правкою, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
технічною правкою № 78-04-06 (додається). 

Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 
Зачитав своє депутатське звернення по питанням піднятим 
мешканцями 34-мікрорайону (додається). 
Надав роз'яснення по кожному питанню, а також надав 
протокольне доручення КП «Служба замовника» - вивчити 
питання по перенесенню та облаштуванню сміттєзбірників, 
що знаходяться на центральному в'їзді на територію ЗОШ 
№10. 
Велем О.М. - депутат міської ради. 
Озвучив звернення від мешканців будинку 23-6 по вул. 
Черняхівського, щодо встановлення огорожі та озеленення 
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Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Міський голова 

прибудинкової території, а також обмежити рух вантажного 
транспорту по вул. Черняховського. 
Роз'яснив щодо обмеження руху вантажного транспорту по 
вул. Черняховського - вирішення даного питання по 
встановленню світлофора та перенесення руху вантажного 
транспорту на вул. Металургів заплановано на 2011 рік. 
Щодо решти питань, Головуючий надав роз'яснення. 
Базишин П.Є. - депутат міської ради. 
Виступив з депутатським зверненням по наступним 
питанням: 

- відновлення роботи ліфта в будинку № 2 по вул. 
Симоненка; 

- відкачати воду з підвалу в будинку №2-6 по вул. 
Симоненка. 

Надав протокольне доручення КП «Служба замовника» 
розглянути порушені питання та вжити необхідних заходів. 
Гредунов С.В. - депутат міської ради. 
Виступив по питанню закріплення депутатів за виборчими 
округами. 
Повідомив, що від депутатів ще надходять пропозиції щодо 
закріплення за виборчими округами. 
Чи є ще запитання, звернення або пропозиції? 
Якщо заперечень немає, пропоную проголосувати за 
закриття четвертої позачергової сесії Броварської міської 
ради шостого скликання. 

- 3 9 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Закрити засідання четвертої позачергової сесії Броварської 
міської ради шостого скликання. 

І.В. Сапожко 

"за" 
"проти" 


