
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ № 5 
засідання сесії Броварської міської ради IV скликання 

від 30 грудня 2010 року 



ПЕРЕЛІК 05 

рішень, прийнятих на п'ятій позачерговій сесії Броварської 
міської ради VI скликання 

від 30 грудня 2010 року 

№ Номер 
п/п Назва рішення рішення 

1. Про затвердження Програми приватизації об'єктів права 79-05-06 
комунальної власності територіальної громади м. Бровари 
на 2011 рік. 

2. Про затвердження Програми перспективного розвитку 80-05-06 
теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих 
технологій по КП «Броваритеплоенергомережа» на 2011 
рік. 

3. Про затвердження в новій редакції додатку 5 до рішення 81-05-06 
Броварської міської ради від 29.12.2009 р. №1368-77-05, 
додатку до рішення Броварської міської ради від 
04.02.2010 р. №1424-79-05, додатку до рішення 
Броварської міської ради від 18.03.2010 р. №1449-80-05 до 
міської Програми «З турботою про кожного». 

4. Про затвердження Порядку відшкодування витрат на 82-05-06 
поховання учасників бойових дій, інвалідів війни та 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, які 
проживають у м. Бровари. 

5. Про виконання міської програми «Рік ветеранів Великої 83-05-06 
Вітчизняної війни 1941-1945 років в м.Бровари на 2010 
рік», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
02.07.2010 року №1563-85-05». 

6. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 84-05-06 
15.10.2009 №1256-71-05 «Про затвердження міської 
комплексної програми запобігання дитячій бездоглядності, 
підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 
роки.» 

7. Про затвердження Програми діяльності та фінансової 85-05-06 
підтримки Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення у 2011 році. 

8. Про затвердження «Програми діяльності та фінансової 86-05-06 
підтримки КП редакції газети «Нове життя» у 2011 році». 

9. Про затвердження Програми діяльності та фінансової 87-05-06 
підтримки редакції газети «Броварська панорама» у 2011 
році. 

10. Про затвердження Програми діяльності та фінансової 88-05-06 
підтримки Комунального підприємства Броварської 
міської ради «Телестудія «Наше місто» у 2011 році» 



11. Про затвердження «Проірами розвитку масового спорту за 89-05-06 
місцем проживання та у місцях масового відпочинку 
населення в м. Бровари на 2011-2015 роки». 

12. Про зміну підпорядкування Центру дитячо-юнацьких 90-05-06 
клубів. 

13. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 91-05-06 
25.10.2007 №480-28-05 «Про затвердження міської 
Програми підтримки молоді на 2008-2010 роки». 

14. Про затвердження міської Програми підтримки та розвитку 92-05-06 
молоді «Молодь Броварів» на 2011-2015 роки. 

15. Про затвердження штатів закладів культури Броварської 93-05-06 
міської ради на 2011 рік. 

16. Про хід виконання Програми проведення культурно- 94-05-06 
мистецьких заходів міста на 2010 рік. 

17. Про внесення змін до міської програми «Обдарованість» 95-05-06 
на 2005-2012 р.р, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 11.11.2004 р. №571-26-24. 

18. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 96-05-06 
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». 

19. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 97-05-06 
міської ради від 13.05.2010 №1509-83-05 «Про внесення 
змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції інженерних мереж на 2008-2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14 
січня 2008 р. №592-32-05». 

20. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 98-05-06 
міської ради 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 р. №593-32-05». 

21. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 99-05-06 
міської ради від 13.05.2010 №1511-83-05 «Про внесення 
змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції загальноосвітніх, дошкільних закладів та 
закладів культури на 2008-2011 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 р. 
№595-32-05». 

22. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 100-05-06 
міської ради від 13.05.2010 №1513-83-05 «Про внесення 
змін до «Міської програми по будівництву IV житлового 
району м. Бровари на 2008-2011 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 27.03.2008 року 



23. Про розроблення містобудівного обґрунтування 101-05-06 
розміщення багатоквартирного житлового будинку на розі 
вул. Фельдмана та вул. Трояндової. 

24. Про припинення права користування земельними 102-05-06 
ділянками, продовження термінів користування 
земельними ділянками, надання дозволів на складання 
технічної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам. 

25. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 103-05-06 
надання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленню права власності та користування, надання 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність та внесення змін 
до рішень Броварської міської ради. 

26. Про попереднє погодження місць розташування малих 104-05-06 
архітектурних форм. 

27. Про продаж земельної ділянки та внесення змін до рішень 105-05-06 
Броварської міської ради. 

28. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності 106-05-06 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 
ради. 

29. Про затвердження Положення про спостережну комісію 107-05-06 
виконавчого комітету Броварської міської ради та 
затвердження персонального складу спостережної комісії. 

30. Про затвердження Програми розвитку поштового зв'язку 108-05-06 
м. Бровари на 2011-2013 роки. 

31. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 109-05-06 
регуляторних актів на 2011 рік. 

32. Про затвердження Програми соціально-економічного та 110-05-06 
культурного розвитку міста Бровари на 2011 рік. 

33. Про встановлення місцевих податків і зборів. 111-05-06 

34. Про звільнення від сплати державного мита. 112-05-06 
35. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 113-05-06 

13.05.2010 року №1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 
рік» та додатків 1,2,3. 

36. Про бюджет на 2011 рік. 114-05-06 

37. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 115-05-06 
Київської області від 02.07.2010р. №1570-85-05 «Про 
надання дозволу на отримання кредитних коштів 
комунальному підприємству Броварської міської ради 
Київської області «Броваритеплоенергомережа». 

38. Про надання в господарське відання та передачу на баланс 116-05-06 
КП «Броваритеплоенергомережа» водопровідно-
каналізаційного майна м. Бровари. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л № 0 5 

П'ятої позачергової сесії Броварської міської ради 
шостого скликання 

ЗО грудня 2010 року 

Всього депутатів міської ради 

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

м. Бровари 

-42 

-35 

- 20 (список додається). 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 7 

1. Антоненко В.О. - причина відсутності не відома 
2. Віканов Є.П. - відрядження 
3. Погарський Я. А. - відрядження 
4. Загуменний М.В. - відрядження 
5. Кузьменко Б.Д. - причина відсутності не відома 
6. Федоренко С.М. - запізнення 
7. Чередник Ю.П. - причина відсутності не відома 

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

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

На сесії зареєструвались 35 депутатів - у нас є кворум. 
Поступила пропозиція відкрити п'яту позачергову сесію 
Броварської міської ради шостого скликання. Хто за дану 
пропозицію прошу голосувати, 
" з а " - 3 6 
"проти " - не було 

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

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

Зауважень не було. 
До сесійної зали зайшов депутат Федоренко С.М. 

Всього присутньо 36 депутатів. 

і 



Затвердження Порядку денного: 
Головуючий: До порядку денного за рекомендаціями профільних комісій 

пропонується внести наступні зміни: 
- включити до порядку денного додаткові питання: 

1.Про затвердження Програми розвитку поштового 
зв'язку м. Бровари на 2011-2013 роки. 
2.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
Київської області від 02.07.2010р. №1570-85-05 «Про 
надання дозволу на отримання кредитних коштів 
комунальному підприємству Броварської міської ради 
Київської області «Броваритеплоенергомережа». 

З.Про надання в господарське відання та передачу на 
баланс КП «Броваритеплоенергомережа» водопровідно-
каналізаційного майна м. Бровари. 

Голосували: 

Головуючий: 

"за" 
Прийняти Порядок денний за основу: 

- 3 7 
"проти" - не було 

'утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Хто за те, щоб внести до порядку денного запропоновані 
зміни, а також розглянути додаткове питання «Про 
затвердження Програми розвитку поштового зв'язку м. 
Бровари на 2011-2013 роки» перед питанням «Про 
доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2011 рік.», прошу голосувати, 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до порядку денного? 
Із зали надійшла пропозиція затвердити порядок денний в цілому зі 
змінами. 
Хто за те, щоб прийняти даний порядок денний в цілому зі 
змінами, прошу голосувати, 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: 
Прийняти п о р я д о к денний в цілому зі змінами: 

1. Про затвердження Програми приватизації об'єктів права комунальної 
власності територіальної громади м. Бровари на 2011 рік. 

2. Про затвердження Програми перспективного розвитку теплопостачання 
міста та впровадження енергозберігаючих — ТГГ1Г 

«Броваритеплоенергомережа» на 2011 рік. 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

технологій по КП 



3. Про затвердження в новій редакції додатку 5 до рішення Броварської 
міської ради від 29.12.2009 р. №1368-77-05, додатку до рішення 
Броварської міської ради від 04.02.2010 р. №1424-79-05, додатку до 
рішення Броварської міської ради від 18.03.2010 р. №1449-80-05 до міської 
Програми «З турботою про кожного». 

4. Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання учасників 
бойових дій, інвалідів війни та померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, які 
проживають у м. Бровари. 

5. Про виконання міської програми «Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років в м.Бровари на 2010 рік», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 02.07.2010 року №1563-85-05». 

6. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 15.10.2009 
№1256-71-05 «Про затвердження міської комплексної програми 
запобігання дитячій бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч 
дітям» на 2010-2017 роки». 

7. Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки 
Броварської редакції міськрайонного радіомовлення у 2011 році. 

8. Про затвердження «Програми діяльності та фінансової підтримки КП 
редакції газети «Нове життя» у 2011 році». 

9. Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки редакції 
газети «Броварська панорама» у 2011 році. 

10.Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки 
Комунального підприємства Броварської міської ради «Телестудія «Наше 
місто» у 2011 році». 

11.Про затвердження «Програми розвитку масового спорту за місцем 
проживання та у місцях масового відпочинку населення в м. Бровари на 
2011-2015 роки». 

12.Про зміну підпорядкування Центру дитячо-юнацьких клубів. 
13.Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 25.10.2007 №480-

28-05 «Про затвердження міської Програми підтримки молоді на 2008-
2010 роки». 

Н.Про затвердження міської Програми підтримки та розвитку молоді 
«Молодь Броварів» на 2011-2015 роки. 

15.Про затвердження штатів закладів культури Броварської міської ради на 
2011 рік. 

16.Про хід виконання Програми проведення культурно-мистецьких заходів 
міста на 2010 рік. 

17.Про внесення змін до міської програми «Обдарованість» на 2005-2012 р.р, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 11.11.2004 р. №571-
26-24. 

18.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». 

з 



19.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 №1509-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2008-2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 р. 
№592-32-05». 

20.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради 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 р. №593-32-05». 

21.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 №1511-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції загальноосвітніх, дошкільних закладів та 
закладів культури на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14 січня 2008 р. №595-32-05». 

22.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 №1513-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву IV житлового району м. Бровари на 2008-2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 27.03.2008 року 
№682-35-05». 

23.Про розроблення містобудівного обґрунтування розміщення 
багатоквартирного житлового будинку на розі вул. Фельдмана та вул. 
Трояндової. 

24.Про припинення права користування земельними ділянками, продовження 
термінів користування земельними ділянками, надання дозволів на 
складання технічної документації по оформленню права користування 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам. 

25.Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів 
на виготовлення технічної документації по оформленню права власності 
та користування, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради. 

26.Про попереднє погодження місць розташування малих архітектурних 
форм. 

27.Про продаж земельної ділянки та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради. 

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

29.Про затвердження Положення про спостережну комісію виконавчого 
комітету Броварської міської ради та затвердження персонального складу 
спостережної комісії. 

30.Про затвердження Програми розвитку поштового зв'язку м. Бровари на 
2011-2013 роки. 

31 .Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2011 рік. 

32.Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 
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розвитку міста Бровари на 2011 рік. 
33.Про встановлення місцевих податків і зборів. 
34.Про звільнення від сплати державного мита. 
35.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. 
36.Про бюджет на 2011 рік. 
37.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області 

від 02.07.2010р. №1570-85-05 «Про надання дозволу на отримання 
кредитних коштів комунальному підприємству Броварської міської ради 
Київської області «Броваритеплоенергомережа». 

38.Про надання в господарське відання та передачу на баланс КП 
Броваритеплоенергомережа» водопровідно-каналізаційного майна м. 
Бровари. 

39. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Про затвердження Програми приватизації об'єктів 
права комунальної власності територіальної громади м. 
Бровари на 2011 рік. 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 79-
05-06 (додається). 
Про затвердження Програми перспективного розвитку 
теплопостачання міста та впровадження 
енергозберігаючих технологій по КП 
«Броваритеплоенергомережа» на 2011 рік. 
Коршак О.В. - директор КП «Броваритеплоенергомережа». 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
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Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Бобко А.М. — депутат міської ради, голова постійної комісії 
з питань комунальної власності та приватизації. 
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. 
"за" - 37 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 80-
05-06 (додається). 
Про затвердження в новій редакції додатку 5 до рішення 
Броварської міської ради від 29.12.2009 р. №1368-77-05, 
додатку до рішення Броварської міської ради від 
04.02.2010 р. №1424-79-05, додатку до рішення 
Броварської міської ради від 18.03.2010 р. №1449-80-05 
до міської Програми «З турботою про кожного». 
Петренко А.І. - начальник управління праці та соціального 
захисту населення. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованою зміною № 81-05-06 (додається). 
Про затвердження Порядку відшкодування витрат на 
поховання учасників бойових дій, інвалідів війни та 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, які 
проживають у м. Бровари. 
Петренко А.І. - начальник управління праці та соціального 
захисту населення. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 82-
05-06 (додається). 
Про виконання міської програми «Рік ветеранів Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років в м.Бровари на 2010 
рік», затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 02.07.2010 року №1563-85-05». 
Петренко А.І. - начальник управління праці та соціального 
захисту населення. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 37 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 83-
05-06 (додається). 
Про хід виконання рішення Броварської міської ради 
від 15.10.2009 №1256-71-05 «Про затвердження міської 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

комплексної програми запобігання дитячій 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч 
дітям» на 2010-2017 роки». 
Власенко В.М. - начальник служби у справах дітей. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Багмут Н.А. - депутат міської ради, член постійної комісії з 
питань освіти, науки, культури та релігії. 
Повідомила 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. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 84-
05-06 (додається). 
Про затвердження Програми діяльності та фінансової 
підтримки Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення у 2011 році. 
Гоменюк М.А. - директор Броварської редакції 
міськрайонного радіомовлення у 2011 році. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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" 
"проти" 
'утримались 

- 3 7 
- не було 
- не було 
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Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 
Протокольне 
доручення 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 85-
05-06 (додається). 
Про затвердження «Програми діяльності та фінансової 
підтримки КП редакції газети «Нове життя» у 2011 
році». 
Слизюк О.Л. - редактор комунального підприємства газети 
«Нове життя». 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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. 
Повідомив про те, що дане питання розглядалось на 
засіданні профільної комісії та було рекомендовано до 
прийняття в цілому. Крім того, було побажання до 
керівництва газети висвітлювати більше інформації щодо 
діяльності Броварської міської ради та виконавчого 
комітету Броварської міської ради. 
Надав протокольне доручення постійній комісії з питань 
регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової 
інформації та контролю за виконанням рішень міської ради 
розглянути питання та надати пропозиції щодо співпраці 
між депутатами Броварської міської ради та засобами 
масової інформації. 
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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
технічною правкою № 86-05-06 (додається). 
Про затвердження Програми діяльності та фінансової 
підтримки редакції газети «Броварська панорама» у 
2011 році. 
Глушко В.М. - головний редактор газети «Броварська 
панорама». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 87-
05-06 (додається). 
Про затвердження Програми діяльності та фінансової 
підтримки Комунального підприємства Броварської 
міської ради «Телестудія «Наше місто» у 2011 році». 
Куліш І.М. - директор комунального підприємства 
«Телестудія «Наше місто». 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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. 

- 3 7 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 88-
05-06 (додається). 
Про затвердження «Програми розвитку масового спорту 
за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 
населення в м. Бровари на 2011-2015 роки». 
Рожков Д.А.- начальник відділу фізичної культури і спорту. 
Доповів по суті питання. Зазначив, що до даного проекту 
рішення за рекомендацією профільної комісії у розділ 
«Заходи...» вноситься зміна - зняти пункт «1.Створити 

"за" 
проти 

10 



Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Протокольне 
доручення 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» в М. 
Бровари з штатом 5 чоловік із залученням фізкультурно-
спортивного товариства «Україна» в зв'язку з 
недоцільністю. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Ставиться на голосування пропозиція щодо зняття 
наголошеного пункту в проекті рішення. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
за 
'проти 

37 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Надав доручення відділу фізичної культури та спорту 
вивчити та надати пропозиції щодо покращення проведення 
спортивних заходів, а саме, в парку «Перемога» 
облаштувати столи для постійних проведень шахових 
турнірів, приділити більше уваги питанню проведення 
родинних змагань та провести роботу з депутатами міської 
ради щодо їх залучення до щорічного проведення 
Спартакіади для депутатів. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
зміною. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованою зміною, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
зміною № 89-05-06 (додається). 
Про зміну підпорядкування Центру дитячо-юнацьких 
клубів. 
Теплюк Л.М. - начальник відділу у справах сім'ї та молоді. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

п 



Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 
Протокольне 
доручення 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 90-
05-06 (додається). 
Про хід виконання рішення Броварської міської ради віл 
25.10.2007 №480-28-05 «Про затвердження міської 
Програми підтримки молоді на 2008-2010 роки». 
Теплюк Л.М. - начальник відділу у справах сім'ї та молоді. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 37 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Бобко A.M. - депутат міської ради. 
Зауважив, що клуб «Десна», що знаходиться за адресою вул. 
Київська,304 кв.4 не функціонує за своїм призначенням, 
висловив прохання здійснити перевірку. 
Надав протокольне доручення начальнику управління 
освіти Онищенку В.І. здійснити перевірку роботи всіх 
клубів міста та надати свої пропозиції щодо оптимізації їх 
роботи. 
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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 91-
05-06 (додається). 
Про затвердження міської Програми підтримки та 
розвитку молоді «Молодь Броварів» на 2011-2015 роки. 
Теплюк JI.M. - начальник відділу у справах сім'ї та молоді. 
Доповіла по суті питання. 
Запитав, чи були враховані пропозиції військового комісара, 
які були озвучені на засіданні виконкому, де розглядалась 
дана програма, щодо включення в дану програму 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

патріотичного виховання молоді. 
Теплюк Л.М. - начальник відділу у справах сім'ї та молоді. 
Доповіла про включення даної пропозиції до Програми. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Іваненко О.В. - депутат міської ради. 
Попросив уточнити загальну суму яка запланована на 
період з 2011 по 2015 p.p. для міської Програми підтримки 
та розвитку молоді «Молодь Броварів». 
Теплюк Л.М. - начальник відділу у справах сім'ї та молоді. 
Назвала загальну заплановану суму. 
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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 92-
05-06 (додається). 
Про затвердження штатів закладів культури 
Броварської міської ради на 2011 рік. 
Багмут Н.А. - начальник відділу культури. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 93 
05-06 (додається). 

ІЗ 



16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Про хід виконання Програми проведення культурно-
мистецьких заходів міста на 2010 рік. 
Багмут Н.А. - начальник відділу культури. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 94-
05-06 (додається). 
Про внесення змін до міської програми «Обдарованість» 
на 2005-2012 р.р, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 11.11.2004 р. №571-26-24. 
Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 95-
05-06 (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 
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ради від 14.01.2008 р. №591-32-05». 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального 
будівництва. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 96-
05-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради від 13.05.2010 №1509-83-05 «Про внесення 
змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції інженерних мереж на 2008-2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14 
січня 2008 р. №592-32-05». 
Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального 
будівництва. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
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Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 97-
05-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради 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 р. №593-32-
05». 
Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального 
будівництва. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 98-
05-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради від 13.05.2010 №1511-83-05 «Про внесення 
змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції загальноосвітніх, дошкільних закладів та 
закладів культури на 2008-2011 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 р. 
№595-32-05». 
Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального 
будівництва. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 99-
05-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради від 13.05.2010 №1513-83-05 «Про внесення 
змін до «Міської програми по будівництву IV житлового 
району м. Бровари на 2008-2011 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 27.03.2008 року. 
Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального 
будівництва. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 100-05-06 (додається). 
Про розроблення містобудівного обгрунтування 
розміщення багатоквартирного житлового будинку на 
розі вул. Фельдмана та вул. Трояндової. 
Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування та 
архітектури, головний архітектор міста. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Заєць Є.М. - депутат міської ради. 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

24. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Попросив назвати площу земельної ділянки під 
будівництво, що проектується. 
Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування та 
архітектури, головний архітектор міста. 
Надала відповідь. 
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" - 37 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 101-05-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 
ділянками, продовження термінів користування 
земельними ділянками, надання дозволів на складання 
технічної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам. 
Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний спеціаліст земельного 
відділу. 
До даного проекту рішення за рекомендацією профільної 
комісії пропонується ряд змін. 
Запропонував спочатку прийняти дане рішення за основу, а 
потім розглядати та голосувати по кожній зміні до проекту 
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний спеціаліст земельного 
відділу. 
До даного проекту рішення у пункт 2 пропонуються 
наступні зміни: 
- відкласти для додаткового вивчення п.п.2.4, стосовно 
фізичної особи-підприємця Головач Надії Анатоліївні, та 
викласти у наступній редакції у пункті «11.Згідно з 
рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій відкласти для додаткового 
вивчення розгляд питання щодо продовження терміну 
користування земельною ділянкою фізичній особі-
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Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

підприємцю Головач Надії Анатоліївні площею 0,0484 га 
для будівництва та обслуговування автостоянки - землі 
транспорту, по вул. Залізничній в районі розміщення ВАТ 
«Управління механізації будівельних робіт»; 
Ставиться на голосування запропонована зміна до п.п.2.4, 
хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 6 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний спеціаліст земельного 
відділу. 
- у п.п.2.9 змінити терміни користування земельною 
ділянкою, що перебуває в оренді товариства з обмеженою 
відповідальністю «Київміськвторресурси», з 3-х років на 1 
рік та викласти у наступній редакції у пункті 
«2.8.Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Київміськвторресурси» площею 0,0043га для 
обслуговування малої архітектурної форми для збору 
відходів вторинної сировини - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення 
буд.№12 терміном на 1 рік; 

Ставиться на голосування запропонована зміна до п.п.2.9, 
хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 36 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний спеціаліст земельного 
відділу. 
До даного проекту рішення у пункт 3 пропонуються 
наступні зміни: 
- відмовити по п.п.3.1 та 3.2, стосовно фізичної особи -
підприємця Копитко М.В. та фізичної особи - підприємця 
Кулаги П.В., до усунення недоліків по благоустрою 
прилеглої території та викласти у наступній редакції у 
пункті «12.3гідно з рекомендацією постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, відмовити 
у продовженні права на розміщення малої архітектурної 
форми та укладення договору особистого строкового 
сервітуту на земельні ділянки: 

12.1 Фізичній особі - підприємцю Копитко Марії 
Володимирівні площею 0,0021 га для обслуговування 
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Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного 
використання по вул. Красовського в районі розміщення 
буд.№27 до усунення недоліків по благоустрою прилеглої 
території; 

12.2.Фізичній особі - підприємцю Кулазі Петру 
Володимировичу площею 0,0021га для обслуговування 
кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного 
використання по вул. Красовського в районі розміщення 
буд.№16 до усунення недоліків по благоустрою прилеглої 
території». 

Ставиться на голосування запропоновані зміни до пункту З, 
хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 36 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний спеціаліст земельного 
відділу. 
- внести технічну правку до п.7, п.9, п.13 та п.14 замість 
«...до 30.02.2011 року...» прописати як «...до 28.02.2011 
року...». 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
змінами. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 
"за" - 3 6 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 102-05-06 (додається). 
Про передачу земельних ділянок громадянам у 
власність, надання дозволів на виготовлення технічної 
документації по оформленню права власності та 
користування, надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. 
Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний спеціаліст земельного 
відділу. 
До даного проекту рішення за рекомендацією профільної 
комісії пропонується ряд змін. 
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Головуючий: Запропонував спочатку прийняти дане рішення за основу, а 
потім розглядати та голосувати по кожній зміні до проекту 
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: "за" - 37 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Доповідає: Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний спеціаліст земельного 
відділу. 
До запропонованого проекту рішення за рекомендацією 
профільної комісії пропонуються наступні зміни: 

- у пункті 4 відмовити у наданні дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність по підпунктам 4.1, 4.3, 4.4, 
4.7, 4.8, 4.11, 4.14, 4.15 та викласти у наступній редакції у 
пункті «ІЗ.Згідно з рекомендацією постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 
відмовити у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам: 

13.1. Красножон Надії Сергіївні, проживаючій по 
вул.Гагаріна, 8, кв.45, на земельну ділянку орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.Олеся Гончара в районі будинку №5, в зв'язку з 
недоцільністю; 

13.2. Романенко Людмилі Михайлівні, проживаючій 
по вул.Гагаріна, 19, кв.65, на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в районі вул.Петровського, 70, в зв'язку з 
недоцільністю; 

1 З.З.Астахову Олегу Степановичу, проживаючому по 
вул.Возз'єднання, 11, кв.93, на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул.Григорія Ступака, в зв'язку з тим, 
що на зазначену земельну ділянку наданий дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою іншому громадянину; 

13.4.Троценку Руслану Миколайовичу, проживаючому 
по бульв.Незалежності, 21-а, кв.58, на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0889 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в районі вул.Радгоспної, 108, в зв'язку з 
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недоцільністю; 
13.5.Мережко Зої Володимирівні, проживаючій по 

вул.Вільде, 8, кв.23 в м.Києві, на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул.Олеся Гончара, в зв'язку з тим, 
що на зазначену земельну ділянку наданий дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою іншому громадянину; 

13.6.Волонцевич Надії Миколаївні, проживаючій по 
бульв.Незалежності, 11, кв.85, на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул.Степана Олійника, 26, в зв'язку з 
тим, що на зазначену земельну ділянку наданий дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою іншому громадянину; 

13.7.Бобко Надії Євстахіївні, проживаючій по 
вул.Гагаріна, 29, кв.25, на земельну ділянку орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.Григорія Ступака, в зв'язку з тим, що на зазначену 
земельну ділянку наданий дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою іншому громадянину; 
13.8.Кириченку Валерію Вікторовичу, проживаючому по 
вул.Харківське шосе, 12, кв.115 в м.Києві, на земельну 
ділянку орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд та 0,0121 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул.Княжицькій, 33, в зв'язку з 
недоцільністю». 

Головуючий: Ставиться на голосування запропоновані зміни до пункту 4, 
хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

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

Доповідає: Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний спеціаліст земельного 
відділу. 
До запропонованого проекту рішення за рекомендацією 
погоджувальної ради та позитивним вирішенням на 
засіданні постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій пропонується внести до проекту 
рішення питання, стосовно оформлення земельної ділянки у 
користування Бабушкіній Катерині Сергіївні, яке було 
відкладено для додаткового вивчення на минулому 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

26. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

засіданні сесії міської ради. Дане питання пропонується 
викласти у наступній редакції у пункті «М.Згідно з 
рекомендацією погоджувальної ради та позитивним 
вирішенням питання на засіданні постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, надати дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
оформлення земельної ділянки у користування Бабушкіній 
Катерині Сергіївні, по вул. Фабричній, 12, площею 0,0700 га 
для обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Фабричній, 12.». 
Ставиться на голосування пропозиція погоджувальної ради 
та профільної комісії включити до проекту рішення 
запропоноване питання, хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 зі 
змінами. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 
"за" - 36 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 103-05-06 (додається). 
Про попереднє погодження місць розташування малих 
архітектурних форм. 
Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний спеціаліст земельного 
відділу. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний спеціаліст земельного 
відділу. 
До даного проекту рішення за рекомендацією профільної 
комісії пропонуються наступні зміни: 
- у пункті 1 відмовити по всім підпунктам у попередньому 
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Виступила: 

Головуючий: 

Голосували: 

погодженні місця розташування малих архітектурних форм 
до розробки концепції розміщення малих архітектурних 
форм на території м. Бровари. Та викласти в рішенні у 
наступній редакції «1.Згідно з рекомендацією постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 
відмовити у попередньому погодженні місця розташування 
малих архітектурних форм до розробки концепції 
розміщення малих архітектурних форм на території м. 
Бровари: 

1.1. Фізичній особі - підприємцю Аскєровій Оксані 
Юріївні орієнтовною площею 0,0030 га для розташування 
малої архітектурної форми (павільйон) по 
бульв.Незалежності,11 (біля зупинки); 

1.2. Фізичній особі - підприємцю Колаян Ганні 
Дмитрівні орієнтовною площею 0,0032 га для 
розташування малої архітектурної форми (кіоск) по 
вул.Грушевського (навпроти буд.№3); 

1.3. Фізичній особі - підприємцю Багірову 
Фахраддіну Магомед огли орієнтовною площею 0,0030 га 
для розташування малої архітектурної форми (павільйон) 
по бульв.Незалежності,21 (біля зупинки «Училище»); 

1.4. Фізичній особі - підприємцю Сай Олексію 
Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0030 га для 
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по 
бульв.Незалежності ріг будинків №6 та №6-а; 

1.5. Фермерському господарству «Сім'я - 2007» 
орієнтовною площею 0,0030 га для розташування малої 
архітектурної форми (павільйон) по бульв.Незалежності, 14 
(навпроти Промінвестбанку); 

1.6.Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Київміськвторресурси» орієнтовною площею 0,0039 га для 
облаштування малої архітектурної форми для збору відходів 
вторинної сировини по вул.Короленка в районі розміщення 
буд.№ 68.» 
Баба-Мірзоєва А.В. - виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу - заступник начальника. 
В зв'язку з відмовою по всім підпунктам пункту 1 
запропонувала прибрати з проекту рішення пункт 2. 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 
відмовити по всім підпунктам пункту 1 проекту рішення та 
відповідно зняти пункт 2, хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

28. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

начальника 
земельного 

"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
змінами. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 104-05-06 (додається). 
Про продаж земельної ділянки та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради. 
Хоменко Т.М. - виконуюча обов'язки 
земельного відділу - головний спеціаліст 
відділу. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 105-05-06 (додається). 
Про затвердження змін до структури, загальної 
чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради. 
Ільєва І.М. - начальник відділу з кадрових питань. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу, 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

- 3 7 
- 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. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

29. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

30. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" 
"проти" 

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

- 3 7 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 106-05-06 (додається). 
Про затвердження Положення про спостережну комісію 
виконавчого комітету Броварської міської ради та 
затвердження персонального складу спостережної 
комісії. 
Виноградова Л.М. - заступник міського голови. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 107-05-06 (додається). 
Про затвердження Програми розвитку поштового 
зв'язку м. Бровари на 2011-2013 роки. 
Делла-Боска Л.Ф. - начальник ЦПЗ №9 УДППЗ КОД 
«Укрпошта». 
До Програми вноситься технічна правка у розділ VIII, в 
таблиці виправити та прописати «грн.» замість «тис. грн.». 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Ставиться на голосування внесення технічної и. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
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Головуючий: 
Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

31. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

32. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Трощенко І.В. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити чи вплине приватизація ВАТ 
«Укртелекому» на подальше знаходження в одному 
приміщені разом з ЦПЗ №9 УДППЗ КОД «Укрпоштою». 
Делла-Боска Л.Ф. - начальник ЦПЗ №9 УДППЗ КОД 
«Укрпошта». 
Роз'яснила, що даний факт не вплине, оскільки ЦПЗ №9 
УДППЗ КОД «Укрпошта» є державною власністю та 
співвласником приміщення яке займає разом з ВАТ 
«Укртелекомом». 
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 
проголосованою технічною правкою, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 108-05-06 (додається). 
Про доповнення до плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2011 рік. 
Поліщук Т.Г. - начальник управління економіки. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 109-05-06 (додається). 
Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Бровари на 2011 рік. 
Поліщук Т.Г. - начальник управління економіки. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

33. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 110-05-06 (додається). 
Про встановлення місцевих податків і зборів. 
Паламарчук И.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 6 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Сачавський A.M. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити щодо розміру податку на нерухоме 
майно в розрізі вартості за надлишок квадратних метрів 
житла. 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Надала роз'яснення. 
Бабін М.Я. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити щодо «Збору за місця для паркування 
транспортних засобів», чи стосується це автотранспорту, 
який припарковується біля житлових будинків. 
Пояснив, що даний збір стосується лише платних 
автостоянок. 
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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
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Вирішили: 

34. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

35. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

36. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 111-05-06 (додається). 
Про звільнення від сплати державного мита. 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 37 
"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 3 
"проти" - не було 
"утримались" - 4 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 112-05-06 (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. 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 113-05-06 (додається). 
Про бюджет на 2011 рік. 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по суті питання. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

37. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

38. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"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 5 
"проти" - не було 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в ц ілому з 
проголосованими змінами № 114-05-06 (додається). 
Із сесійної зали вийшла депутат Багмут Н.А. 
Всього присутньо 35 депутатів. 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
Київської області від 02.07.2010р. №1570-85-05 «Про 
надання дозволу на отримання кредитних коштів 
комунальному підприємству Броварської міської ради 
Київської області «Броваритеплоенергомережа». 
Коршак О.В. - директор КП «Броваритеплоенергомережа». 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 36 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
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 6 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 116-05-06 (додається). 
Про надання в господарське відання та передачу на 
баланс КП «Броваритеплоенергомережа» водопровідно-
каналізаційного майна м. Бровари. 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності. 
Доповів по суті питання. До підпункту 3 вноситься правка, 
замість «...для затвердження на засіданні міської ради...» 

зо 



Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

39.Різне. 
Головуючий: 

прописати як «...для затвердження на виконком Броварської 
міської ради...». 
Голубовський Г.П. - заступник міського голови. 
Доповів щодо необхідності прийняття даного рішення. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 6 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
До сесійної зали увійшла депутат Багмут Н.А. 
Всього присутньо 36 депутатів. 
Ставиться на голосування запропонована правка. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Звернувся з запитанням, стосовно боргу КГІ 
«Бровариводоканала», а саме, чи відповідає дійсності 
зазначена сума дебіторської заборгованості і ким створена 
кредиторська заборгованість фізичними чи юридичними 
особами. 
Голубовський Г.П. - заступник міського голови. 
Пояснив, що зазначена дебіторська заборгованість завищена 
і не відповідає дійсності, а кредиторська заборгованість в 
більшості створена юридичними особами, тобто 
підприємствами. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 
правкою. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованою правкою, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими змінами № 117-05-06 (додається). 

Чи є запитання, звернення або пропозиції для розгляду в 
«Різному»? 
Якщо заперечень немає, пропоную проголосувати за 
закриття п'ятої позачергової сесії Броварської міської ради 

зі 



Голосували: 

Вирішили: 

Міський голова 

шостого скликання, 
"за" - 3 7 
"проти" 
"утримались" 

- не було 
- не було 

"не голосували" - не бу.лог^- -^ 
Закрити засідання п'ятої' позачергової сесії Броварської 
міської ради ШО&ЇО'ГО скликання. 
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