БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № 6
засідання сесії Броварської міської ради VI скликання
від 03 лютого 2011 року

ПЕРЕЛІК

06

рішень, прийнятих на шостій черговій сесії Броварської
міської ради VI скликання
від 3 лютого 2011 року
№
п/п

Назва рішення
1. Про безплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м.Бровари зовнішньої мережі
водопостачання по провулку Старотроїцькому.
2. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради від
05.08.2010 №1596-87-05 та від 09.12.2010 №40-03-06.
3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м.Бровари державного майна.
4. Про затвердження порядку і нормативів відрахування
господарськими організаціями до місцевого бюджету
частини прибутку (доходу) на 2011 рік.
5. Про внесення змін в рішення Броварської міської ради
«Про
затвердження
планів
використання
коштів,
отриманих від передачі комунального майна в оренду» від
29.12.2009 №1352-77-05, від 15.04.2010 року №1467-81-05,
від 02.07.2010 року №1558-58-05, від 14.09.2010 року
№1637-89-05.
6. Про встановлення пільгової орендної плати.

Номер
рішення
117-06-06
118-06-06
119-06-06
120-06-06
121-06-06

122-06-06

7. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від
30.12.2010 №116-05-06.

123-06-06

8. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну
власність територіальної громади м. Бровари гуртожитку
по вул. Короленка, 65.
9. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту
Комунального підприємства Броварської міської ради
Київської області «Броваритепловодоенергія» в новій
редакції
10. Про передачу будинку на баланс ОСББ «М.Лагунової 4-6».

124-06-06
125-06-06

126-06-06

11. Про затвердження міської програми утримання та розвитку
об'єктів житлово-комунального господарства на 2011-2015
роки.
12. Про затвердження міської програми «Дошкільна освіта» на
2011-2014 p.p.
13. Про затвердження міської програми «Загальна середня
освіта» на 2011-2014 p.p.

127-06-06

14. Про затвердження міської програми «Позашкілля» на 20112014 p.p.

130-06-06

128-06-06
129-06-06

15. Про введення додаткових штатних одиниці в закладах
освіти у 2011 р.
16. Про надбавки до посадових окладів для працівників освіти
у 2011 році.
17. Про затвердження Статуту Центру дитячо-юнацьких
клубів у новій редакції.
18. Про внесення змін та доповнень до фінансування
«Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м.Бровари на 2007-2011 роки».
19. Про внесення змін та доповнень до фінансування
«Програми розвитку чоловічого гандболу в м.Бровари на
2007-2011 роки».
20. Про безоплатне відвідування плавального басейну та сауни
фізкультурно-оздоровчого закладу «Плавальний басейн
«Купава».
21. Про затвердження угод про співпрацю між Броварською
міською радою та Броварським вищим училищем фізичної
культури, Київським обласним центром «Інваспорт»,
Київською
обласною
школою
вищої
спортивної
майстерності №2.
22. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради
від 29.12.2009 р.№1363-77-05 «Про затвердження нової
редакції Положення, структури міського Центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради11.
23. Про припинення права користування земельними
ділянками, затвердження технічної документації із
землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки,
продовження
термінів
користування
земельними
ділянками,надання дозволів на складання технічної
документації по оформленню права користування
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та
внесення змін до рішень Броварської міської ради.
24. 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.
25. Про попереднє погодження місць розташування малих
архітектурних форм.
26. Про продовження терміну укладання договору про продаж
у власність земельної ділянки.
27. Про відмову від договору оренди земельної ділянки
площею 0,5000 га, розташованої по Об'їзній дорозі.
28. Про
визначення
дати
проведення
громадського
обговорення містобудівного обґрунтування розміщення
комплексу житлових будинків по вул. Кірова в районі
будинку №28.

131-06-06
132-06-06
133-06-06
134-06-06
135-06-06
136-06-06
137-06-06

138-06-06

139-06-06

140-06-06

141-06-06
142-06-06
143-06-06
144-06-06

29.

Про внесення змін в Детальний план території IV
житлового району, І етап. Схема планування територій.

145-06-06

30. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2011 рік.
31. Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної
політики виконавчими органами Броварської міської ради.
32. Про затвердження Регламенту Броварської міської ради
Київської області VI скликання.
33. Про заслуховування інформації начальника Броварського
міськрайонного відділу ГУ МВС України в Київський
області Семікопа С.М. про стан законності та заходи щодо
ії зміцнення в місті Бровари.

146-06-06
147-06-06
148-06-06
149-06-06

Гклад запрошених на 6-у чергову сесію Броварської міської
ради VI скликання

і.
$.

Вознюк Костянтин
Олександрович
Поліщук Тетяна Григорівна
Коршак Оксана Володимирівна

і.

Петренко Алла Іванівна

5.

Рожков Дмитро Анатолійович

6.
7.

Онищенко Володимир Іванович
Рибакова Лілія Євгенівна

8.

Майборода Світлана
Анатоліївна

9.

Морозова Валентина Олексіївна -

10.

Семікоп Сергій Михайлович

11.
12.

Андреев Василь Олександрович
Го лу бовсысий Григорій
Павлович
Виноградова Лариса
Миколаївна

13.

-

-

-

Начальник управління комунальної
власності
Начальник управління економіки
Директор КП
«Броваритеплоенергомережа»
Начальник управління праці та
соціального захисту населення
Начальник відділу фізичної культури і
спорту
Начальник управління освіти
Начальник управління містобудування та
архітектури, головний архітектор міста
Виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник
начальника
Начальник управління житловокомунального господарства
Начальник Броварського міськрайонного
ГУ МВС України в Київський області.
Заступник міського голови
Заступник міського голови
Заступник міського голови

Також присутні представники засобів масової інформації

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Т О К О Л №06
Шостої чергової сесії Броварської міської ради
шостого скликання
м. Бровари

03 лютого 2011 року
42

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

-40
- 13 (список додається).

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 2
1.
2.

Кириченко О.В.
Резнік В.В.

-

запізнення
причина відсутності не відома

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова.
Головуючий: • На сесії зареєструвались 40 депутатів - у нас є кворум.
Поступила пропозиція відкрити шосту чергову сесію
Броварської міської ради шостого скликання. Хто за
дану пропозицію прошу голосувати.
" за "
-41
Голосували:
"проти "
- не було
" утримались " - не було
"не голосували" - не було.
Відкрити шосту чергову сесію Броварської міської ради
Вирішили:
VI скликання.
Чи є зауваження до присутніх у сесійній залі?
Головуючий:
Зауважень не було.

Голосували:

Затвердження Порядку денного:
Прийняти Порядок денний за основу:
"за"
-41
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Т О К О Л №06
Шостої чергової сесії Броварської міської ради
шостого скликання
м. Бровари

03 лютого 2011 року
- 42

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

-40
- 13 (список додається).

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 2
1.
2.

Кириченко О.В.
Резнік В.В.

-

запізнення
причина відсутності не відома

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова.
Головуючий: * На сесії зареєструвались 40 депутатів - у нас є кворум.
Поступила пропозиція відкрити шосту чергову сесію
Броварської міської ради шостого скликання. Хто за
дану пропозицію прошу голосувати.
Голосували:
" за"
-41
"проти "
- не було
" утримались " - не було
"не голосували" - не було.
Відкрити шосту чергову сесію Броварської міської ради
Вирішили:
VI скликання.
Чи
є зауваження до присутніх у сесійній залі?
Головуючий:
Зауважень не було.

Голосували:

Затвердження Порядку денного:
Прийняти Порядок денний за основу:
"за"
-41
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.

Головуючий:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

До порядку денного пропонуються внести наступні
зміни:
- включити до порядку денного додаткові питання:
1. Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади м.
Бровари гуртожитку по вул. Короленка, 65.
Ставиться на голосування пропозиція про включення
даного питання до порядку деного. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати:
"за"
-41
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
2. Про внесення змін в Детальний план території IV
житлового району І етап. Схема планування територій.
Ставиться на голосування пропозиція про включення
даного питання до порядку деного. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати:
"за"
-41
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Від управління комунальної власності надійшов лист з
проханням зняти з розгляду порядку деного питання
«№ б.Про затвердження планів використання коштів,
отриманих від передачі комунального майна в оренду».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати:
"за"
-41
- не було
проти
- не було
'утримались*
"не голосували" - не було.
Згідно листа Броварської міжрайонної прокуратури
Київської області за № 460 від 03.02.2011 вноситься
пропозиція зняти з розгляду порядку денного питання
«№ 33.Про заслуховування інформації Броварського
міськрайонного прокурора Щербини С.А. про стан
законності та заходи щодо
ії зміцнення в місті
Бровари» та заслухати данне питання на наступному
засіданні сесії міської ради. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати:
"за"
-41
"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.
2

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти даний порядок денний в цілому
зі змінами, прошу голосувати.
"за"
-41
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.

Вирішили:
Прийняти порядок денний в цілому зі змінами:
1. Про безплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади
м.Бровари
зовнішньої
мережі
водопостачання
по
провулку
Старотроїцькому.
2. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради від 05.08.2010
№1596-87-05 та від 09.12.2010 №40-03-06.
3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади
м.Бровари державного майна.
4. Про затвердження порядку і нормативів відрахування господарськими
організаціями до місцевого бюджету частини прибутку (доходу) на 2011 рік.
5. Про внесення змін в рішення Броварської міської ради «Про затвердження
планів використання коштів, отриманих від передачі комунального майна в
оренду» від 29.12.2009 №1352-77-05, від 15.04.2010 року №1467-81-05, від
02.07.2010 року №1558-58-05, від 14.09.2010 року №1637-89-05.
6. Про встановлення пільгової орендної плати.
7. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010
№116-05-06.
8. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Комунального
підприємства
Броварської
міської
ради
Київської
області
«Броваритепловодоенергія» в новій редакції.
9. Про передачу будинку на баланс ОСББ «М.Лагунової 4-6».
10. Про затвердження міської програми утримання та розвитку об'єктів
житлово-комунального господарства на 2011-2015 роки.
11. Про затвердження міської програми «Дошкільна освіта» на 2011-2014 p.p.
12. Про затвердження міської програми «Загальна середня освіта» на 20112014 р.р».
13. Про затвердження міської програми «Позашкілля» на 2011-2014 p.p.
14. Про введення додаткових штатних одиниці в закладах освіти у 2011 р.
15. Про надбавки до посадових окладів для працівників освіти у 2011 році.
16. Про затвердження Статуту Центру дитячо-юнацьких клубів у новій
редакції.
17. Про внесення змін та доповнень до фінансування «Програми розвитку
фізичної культури і спорту в м.Бровари на 2007-2011 роки».
18. Про внесення змін та доповнень до фінансування «Програми розвитку
чоловічого гандболу в м.Бровари на 2007-2011 роки».
19. Про безоплатне відвідування плавального басейну та сауни фізкультурнооздоровчого закладу «Плавальний басейн «Купава».
20. Про затвердження угод про співпрацю між Броварською міською радою та
Броварським вищим училищем фізичної культури, Київським обласним

центром «Інваспорт», Київською обласною школою вищої спортивної
майстерності №2.
21. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2009 р.
№1363-77-05 «Про затвердження нової редакції Положення, структури міського
Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради".
22. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження
технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду земельної
ділянки, продовження термінів користування земельними ділянками,надання
дозволів на складання технічної документації по оформленню права
користування земельними ділянками юридичним і фізичним особам та
внесення змін до рішень Броварської міської ради.
23. 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.
24. Про попереднє погодження місць розташування малих архітектурних форм.
25. Про продовження терміну укладання договору про продаж у власність
земельної ділянки.
26. Про відмову від договору оренди земельної ділянки площею 0,5000 га,
розташованої по Об'їзній дорозі.
27. Про визначення дати проведення громадського обговорення містобудівного
обгрунтування розміщення комплексу житлових будинків по вул. Кірова в
районі будинку №28.
28. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік.
29.Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами Броварської міської ради.
30.Про затвердження Регламенту Броварської міської ради Київської області VI
скликання.
31. Про заслуховування інформації начальника Броварського міськрайонного
відділу ГУ МВС України в Київський області Семікопа С.М. про стан
законності та заходи щодо ії зміцнення в місті Бровари.
32.Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. Короленка, 65.
33.Про внесення змін в Детальний план території IV житлового району. І етап.
Схема планування територій.
34. Різне.
1. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Про безплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м.Бровари
зовнішньої
мережі
водопостачання
по
провулку
Старотроїцькому.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної
власності.
Доповів по суті питання.
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Головуючим:
Голосували:

Головуючий:

Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-41
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
2. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Доповідає:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати,
-41
"за"
проти
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 117-06-06 (додається).
Про внесення змін до рішень Броварської міської
ради від 05.08.2010 №1596-87-05 та від 09.12.2010
№40-03-06.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної
власності.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-41
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Віканов Є.П. - депутат міської ради, член постійної
комісії з питань розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури, будівництва та
інвестицій.
Попросив роз'яснити по яким вулицям проходять
згадані в рішенні зовнішні інженерні мережі.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної
власності.
Назвав вулиці - вул. Марії Лагунової, вул.Симоненка,
вул.Короленка.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:

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

Вирішили:
3. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

"за"
-41
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 118-06-06 (додається).
Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м.Бровари державного
майна.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної
власності.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
—41
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
До сесійної зали увійшов депутат Кириченко О.В.
Всього в сесійній залі 41 депутат.

Головуючий:

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

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
4. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованою зміною № 119-06-06 (додається).
Про
затвердження
порядку
і
нормативів
відрахування господарськими організаціями до
місцевого бюджету частини прибутку (доходу) 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.
-41
"за"
- не було
проти
1
"утримались"
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:

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

Голосували:

Вирішили:
3. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

"за1'
-41
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 118-06-06 (додається).
Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м.Бровари державного
майна.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної
власності.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-41
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
До сесійної зали увійшов депутат Кириченко О.В.
Всього в сесійній залі 41 депутат.

Головуючий:

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

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
4. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
проти
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованою зміною № 119-06-06 (додається).
Про
затвердження
порядку
і
нормативів
відрахування господарськими організаціями до
місцевого бюджету частини прибутку (доходу) 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"
-41
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
б

Голосували:

Вирішили:
5. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

голосувати.
"за"
-41
"проти"
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 120-06-06 (додається).
Про внесення змін в рішення Броварської міської
ради «Про затвердження планів використання
коштів, отриманих від передачі комунального майна
в оренду» від 29.12.2009 №1352-77-05, від 15.04.2010
року №1467-81-05, від 02.07.2010 року №1558-58-05,
від 14.09.2010 року №1637-89-05.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної
власності.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 42
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
6. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:

Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 121-06-06 (додається).
Про встановлення пільгової орендної плати.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної
власності.
Доповів по суті питання. Наголосив про зміни , що були
запропоновані профільною комісією.
Запропонував
прийняти спочатку дане рішення за
основу, а потім розглядати та голосувати за
запропоновані зміни. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти "
-1
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
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Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Вознюк К.О. - начальник управління комунальної
власності.
До даного проекту рішення були запропоновані
наступні зміни:
-згідно листа від ТОВ «Енергомікс» знімається з
розгляду п.1.3 проекту рішення для додаткового
вивчення.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти "
- не було
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Різаненко П.О. - депутат міської ради, член постійної
комісії з питань законності та правопорядку.
Запропонував зняти для додаткого вивчення п.1.4,
стосовно ВАТ «Державний ощадний банк України»
філія - Броварське відділення №5400 Київської області.
Ставиться на голосування пропозиція щодо зняття для
додаткового вивчення п.1.4. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
-5
"за"
35
проти
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Пропозиція не підтримана.Чи є інші пропозиції чи
запитання до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілом зі
змінами.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
7. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами, прошу голосувати.
"за"
-38
проти
- 2
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі
змінами № 122-06-06 (додається).
Про внесення змін до рішення Броварської міської
ради від 30.12.2010 № і 16-05-06.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної
власності.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
-42
"за"
проти "
- не було
8

Головуючий:

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

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
Головуючий:

Голосували:

8. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати,
-42
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 123-06-06 (додається).
Є пропозиція розглянути додаткове питання «І.Про
надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну
власність
територіальної
громади
м.
Бровари
гуртожитку по вул. Короленка, 65», яке також
представлене управлінням комунальної власності. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-41
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - 1.
Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади м.
Бровари гуртожитку по вул. Короленка, 65.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної
власності.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
9. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
технічною правкою № 124-06-06 (додається).
Про внесення змін до Статуту та затвердження
Статуту Комунального підприємства Броварської
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Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Доповідає:

Головуючий:
Протокольне
доручення

Головуючий:

міської
ради
Київської
області
«Броваритепловодоенергія» в новій редакції.
Коршак О.В. - директор комунального підприємства
«Броваритеплоенергомережа».
Доповіла по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Сімутін Р.В.- депутат міської ради, член постійної
комісії з питань соціального захисту населення, охорони
здоров'я та довкілля.
Висловив
ряд
своїх
пропозицій
до
статуту
комунального підприємства Броварської міської ради
«Броваритепловодоенергія» в новій редакції.
Коршак О.В. - директор комунального підприємства
«Броваритеплоенергомережа».
Роз'яснила, що всі пропозиції до нового статуту будуть
розглядатись
та
погоджуватись
на
засіданнях
профільної комісії і лише після цього вноситимуться до
нового статуту.
Надав протокольне доручення профільній комісії з
питань комунальної власності та приватизації та
директору
комунального
підприємства
«Броваритепловодоенергія» Коршак О.В., а також
юридичному відділу Броварської міської ради, апарату
Броварської міської ради спільно розробити новий
статут
комунального
підприємства
«Броваритепловодоенергія», з врахуванням пропозицій
депутатів Броварської міської ради, та подати його на
розгляд сесії Броварської міської ради терміном до
05.04.2011 року.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прош>
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.

ю

Вирішили:
10. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 125-06-06 (додається).
Про
передачу
будинку
на
баланс
ОСББ
«М Лагунової, 4-6».
Морозова В.О. - начальник управління житловокомунального господарства.
Доповіла по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 42
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
11. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 126-06-06 (додається).
Про затвердження міської програми утримання та
розвитку
об'єктів
житлово-комунального
господарства на 2011-2015 роки.
Морозова В.О. - начальник управління житловокомунального господарства.
Доповіла по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
- 42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 127-06-06 (додається).
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12. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Про затвердження міської програми «Дошкільна
освіта» на 2011-2014 p.p.
Онищенко В.І. - начальник управління освіти.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
13. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 128-06-06 (додається).
Про затвердження міської програми «Загальна
середня освіта» на 2011-2014 p.p.
Онищенко В.І. - начальник управління освіти.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
14. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
-42
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 129-06-06 (додається).
Про затвердження міської програми «Позашкілля»
на 2011-2014 p.p.
Онищенко В.І. - начальник управління освіти.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Голосували:

Головуючий:

"за"
-42
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
15. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Доповідає:
Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 130-06-06 (додається).
Про введення додаткових
штатних одиниці в
закладах освіти у 2011 р.
Онищенко В.І. - начальник управління освіти.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 42
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити, на який період вводяться
додаткові штатні одиниці у закладах освіти - на
поточний рік чи на навчальний?
Онищенко В.І. - начальник управління освіти.
На навчальний період до 30.06.2011 року.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
16. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 131-06-06 (додається).
Про надбавки до посадових окладів для працівників
освіти у 2011 році.
Онищенко В.І. - начальник управління освіти.
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Доповів по суті питання.
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:
Доповідає:

Головуючий:

Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Іваненко О.В. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити, щодо відсоткової ставки
надбавки, чи є вона загальноприйнятою.
Онищенко В.І. - начальник управління освіти.
Пояснив, що згідно розпорядження голови обласної
державної адміністрації щорічно місцеві та сільські
ради повинні затверджувати надбавки до посадових
окладів для працівників освіти в розмірі до 50%.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
17. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
проти
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 132-06-06 (додається).
Про затвердження Статуту Центру дитячо-юнацьких
клубів у новій редакції.
Онищенко В.І. - начальник управління освіти.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 42
"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.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прош>
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
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Вирішили:
18- СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 133-06-06 (додається).
Про внесення змін та доповнень до фінансування
«Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м.Бровари на 2007-2011 роки».
Рожков Д.А. - начальник відділу фізичної культури і
спорту.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 42
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
19. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
-42
"за"
проти
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 134-06-06 (додається).
Про внесення змін та доповнень до фінансування
«Програми
розвитку
чоловічого
гандболу в
м.Бровари на 2007-2011 роки».
Рожков Д.А. - начальник відділу фізичної культури і
спорту.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 42
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
-42
"за"
проти
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованимизмінами№ 140-06-06 (додається).
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20. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Про безоплатне відвідування плавального басейну та
сауни
фізкультурно-оздоровчого
закладу
«Плавальний басейн «Купава».
Рожков Д.А. - начальник відділу фізичної культури і
спорту.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 42
"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.

Головуючий:

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

Голосували:

"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 136-06-06 (додається).
Про затвердження угод про співпрацю між
Броварською міською радою та Броварським
вищим училищем фізичної культури, Київським
обласним центром «Інваспорт», Київською обласною
школою вищої спортивної майстерності №2.
Рожков Д.А. - начальник відділу фізичної культури і
спорту.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
-42
"за"
- не було
"проти "
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?

Вирішили:
21. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати,
-42
"за"
"проти"
- не було
"утримались* - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 137-06-06 (додається).
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22. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
23. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Про внесення змін до рішення Броварської міської
ради
від
29.12.2009
р.№1363-77-05
«Про
затвердження нової редакції Положення, структури
міського Центру соціальної реабілітації дітейінвалідів Броварської міської ради".
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"
- 42
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Велем О.М. - депутат міської ради, член постійної
комісії з питань соціального захисту населення, охорони
здоров'я та довкілля.
У комісії зауважень не було, рекомендовано прийняти в
цілому.
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
-42
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 138-06-06 (додається).
Про припинення права користування земельними
ділянками, затвердження технічної документації із
землеустрою щодо передачі в оренду земельної
ділянки,
продовження
термінів
користування
земельними
ділянками,надання
дозволів
на
складання технічної документації по оформленню
права
користування
земельними
ділянками
юридичним і фізичним особам та внесення змін до
рішень Броварської міської ради.
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати,
за"
-42
проти "
- не було
утримались" - не було
"не голосували" - не було.
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Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До даного проекту рішення за пропозиціями профільної
комісії були запропоновані наступні зміни:
- зняти для додаткового вивчення п.1 стосовно
приватного підприємства „Єдність", в зв'язку з
добровільною відмовою, та викласти у наступній
редакції «1.Згідно з рекомендацією постійної комісії
з питань розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури, будівництва та
інвестицій відкласти для додаткового вивчення
розгляд питання
щодо припинення права
користування земельною ділянкою, в зв'язку з
добровільною відмовою, приватному підприємству
„Єдність" площею 0,0265 га по вул. Чкалова,З,
згідно з листом від 12.01.2011 року №1».
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
-змінити у п.п.3.3., стосовно відкритого акціонерного
товариства «Укртелеком», термін
користування
земельною ділянкою з 10 років на 5 років та викласти у
наступній редакції «3.3 Відкритому акціонерному
товариству «Укртелеком» площею
0,0090га для
обслуговування контейнера з цифровою автоматичною
станцією - землі промисловості, по вул.Горького, 1
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 №040633800219
від
21.04.2006 року».
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати.
-41
"за"
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
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змінити у п.п.3.4, стосовно відділення Українського
акціонерного промислово-інвестиційного банку в
місті
Бровари
(Промінвестбанк),
термін
користування земельною ділянкою з 10 років на 5
років та викласти у наступній редакції «3.4.
Відділенню Українського акціонерного промисловоінвестиційного
банку
в
місті
Бровари
(Промінвестбанк)
площею
0,0636га для
обслуговування
існуючих
споруд
землі
комерційного
використання,
по
бульв.Незалежності,14-а терміном на 5 років;
Внести зміни до договору оренди земельної
ділянки, зареєстрованого у виконкомі Броварської
міської ради за №224 від 17.01.2002 року».
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати,
"за"
-41
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
змінити у п.п.3.14, стосовно товариства з
обмеженою відповідальністю „Берізка", термін
користування земельною ділянкою з 3 років на 1 рік
та викласти у наступній редакції «З.М.Товариству з
обмеженою відповідальністю „Берізка" площею
0,0084 га для обслуговування магазину - землі
комерційного використання, по вул.Красовського,27
терміном на 1 рік;
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки,
зареєстрованого у Броварській міській ради за №
206 від 23.11.2001 року»
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати.
"за"
- 40
"проти"
- не було
"утримались" - 2
"не голосували" - не було
Ставиться на голосування п.З даного проекту рішення в
цілому з проголосованими змінами. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
"за"
"проти"

-41
- не було
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"утримались"
-1
"не голосували" - не було
Доповідає:

Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
-зняти для додаткового вивчення п.8, стосовно
незалежної релігійної громади євангельських християн
„Хвала і поклоніння", та викласти у наступній редакції
«8. Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин,
архітектури, будівництва та інвестицій відкласти для
додаткового вивчення
розгляд питання
надання
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
із
зміною
функціонального призначення в межах однієї категорії
земель житлової та громадської забудови незалежній
релігійній громаді євангельських християн „Хвала і
поклоніння" орієнтовною площею 0,0742 га із земель
комерційного призначення на землі громадського
призначення по вул.Гагаріна,22».

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:
Головуючий:

Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - 2
"не голосували" - не було
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Сімутін Р.В. - депутат міської ради.
Звернувся з проханням, на майбутнє, до проетів
рішення надавати пояснювальні записки.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі
змінами.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
24. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами, прошу голосувати.
"за"
-41
"проти"
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 139-06-06 (додається).
Про передачу земельних ділянок громадянам у
власність, надання дозволів на виготовлення
технічної документації по оформленню права
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Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

власності та користування, надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність та внесення змін до
рішень Броварської міської ради.
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-41
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу — заступник начальника.
До даного проекту рішення за пропозицією профільної
комісії були запропоновані наступні зміни:
- зняти для додаткового вивчення п.1.8, стосовно
Бакоцької Наталії Григорівні, 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 відкласти для додаткового вивчення розгляд
питання
щодо передачі у власність земельних ділянок
громадянам:
12.1. Бакоцькій Наталії Григорівні, проживаючій по
вул.Київській, 262, кв.6, земельну ділянку площею
0,0097 га для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та земельну ділянку
площею 0,0079 га у спільну сумісну власність з Царук
Наталією Миколаївною та Царук Ольгою Миколаївною
для обслуговування частини житлового будинку,
господарських будівель і споруд по вул.Київській, 262,
кв.6»;
- зняти для додаткового вивчення п.2.4, стосовно Царук
Наталії Миколаївни та Царук Ольги Миколаївни, та
викласти у наступній редакції у пункті «12.Згідно з
рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та
благоустрою
територій,
земельних
відносин,
архітектури, будівництва та інвестицій відкласти для
додаткового вивчення розгляд питання щодо передачі у
власність земельних ділянок громадянам:
12.2. Царук Наталії Миколаївні та Царук Ользі
Миколаївні, проживаючим по вул.Київській, 262, кв.5,
земельну ділянку площею 0,0072 га для обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд та
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земельну ділянку площею 0,0079 га у спільну сумісну
власність з Бакоцькою Баталією Григорівною для
обслуговування
частини
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд по вул.Київській, 262,
кв.5».

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
- відмовити по пункту 4: п.п.4.1, стосовно Роговенко
Ніни Іванівни, п.п.4.3., стосовно Пластовець Людмили
Олексіївни та п.п.4.4., стосовно Пластовець Андрія
Михайловича, в зв'язку з тим, що на зазначені земельні
ділянки наданий дозвіл на
розроблення проекту
землеустрою іншим громадянинам, та викласти у
наступній редакції у пункті «13.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.Роговенко
Ніні
Іванівні,
проживаючій
по
бульв.Незалежності, 16-а, кв.106, на земельну ділянку
орієнтовною площею 0,1000 га за рахунок земель
резервних територій міста (землі сільськогосподарського
призначення
сіножаті)
для
будівництва
та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд в районі вул.Олеся Гончара, в зв'язку з
тим, що на зазначену земельну ділянку наданий дозвіл на
розроблення проекту землеустрою іншому громадянину;
13.2.Пластовець Людмилі Олексіївні, проживаючій по
вул.Михайла Грушевського, 17, кв.ЮЗ, на земельну
ділянку орієнтовною площею 0,0700 га за рахунок земель
резервних територій міста (землі сільськогосподарського
призначення
сіножаті)для
будівництва
та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд в районі вул.Олеся Гончара в зв'язку з
тим, що на зазначену земельну ділянку наданий дозвіл на
розроблення проекту землеустрою іншому громадянину;
13.3 .Пластовець
Андрію
Михайловичу,
проживаючому по вул.Грушевського, 17, кв.ЮЗ, на
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Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700 га за
рахунок земель резервних територій міста (землі
сільськогосподарського призначення - сіножаті) для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в районі вул.Олсся
Гончара в зв'язку з тим, що на зазначену земельну
ділянку наданий дозвіл на
розроблення проекту
землеустрою іншому громадянину».
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
-1
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
- зняти для додаткового вивчення п.п.4.14, стосовно
Дяченку Миколі Андрійовичу, та викласти у наступній
редакції у пункті «14.3гідно з рекомендацією постійної
комісії з питань розвитку та благоустрою територій,
земельних відцосин, архітектури, будівництва та
інвестицій відкласти для додаткового вивчення розгляд
питання
надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Дяченку Миколі Андрійовичу,
проживаючому по вул.Електриків, 12, на земельну
ділянку орієнтовною площею 0,0399 га за рахунок
земель житлової та громадської забудови для ведення
особистого
селянського
господарства
по
вул.Електриків, 12.»
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати.
"за"
- 40
"проти"
- не було
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
- зняти для додаткового вивчення у пункті 7: п.п.7.1,
стосовно Купових Петра Васильовича, п.п.7.3., стосовно
Кулікової Тетяни Володимирівни, п.п.7.4., стосовно
Єфременко Людмили Олександрівни, п.п.7.5., стосовно
Ніщука Володимира Олеговича, п.п.7.6., стосовно
Платонової Тетяни Михайлівни та викласти у наступній
редакції у пункті «15. Згідно з рекомендацією постійної
комісії з питань розвитку та благоустрою територій,
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Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

земельних
відносин,
архітектури,
будівництва
та
інвестицій відкласти для додаткового вивчення розгляд
питання надання дозволу на розроблення технічної
документації щодо оформлення земельних ділянок у
користування, громадянам:
15.1.Купових Петру Васильовичу, проживаючому по
вул.Боженка, 36, орієнтовною площею 0,0100 га для
обслуговування індивідуального гаражу по вул.Боженка,
36;
15.2.Куліковій Тетяні Володимирівні, проживаючій
по вул.Оболонській, 74, кв.13, на земельну ділянку
орієнтовною площею 0,0023 га для обслуговування
індивідуального гаражу по вул.Оболонській в районі
розміщення будинку №74;
15.3 .Єфременко
Людмилі
Олександрі вн і,
проживаючій по вул.Оболонській, 74, кв.6, на земельну
ділянку
орієнтовною
площею
0,0026
га
для
обслуговування
індивідуального
гаражу
по
вул.Оболонській в районі розміщення будинку №74;
15.4.Ніщуку Володимиру Олеговичу, проживаючому
по вул.Оболонській, 76, кв.З, на земельну ділянку
орієнтовною площею 0,0020 га для обслуговування
індивідуального гаражу по вул.Оболонській в районі
розміщення будинку №74;
15.5.Платоновій Тетяні Михайлівні, проживаючій
по вул.Оболонській, 74, кв.2, на земельну ділянку
орієнтовною площею 0,0031 га для обслуговування
індивідуального гаражу по вул.Оболонській в районі
розміщення будинку №74».
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати.
"за"
- 40
"проти"
- не було
"утримались" - 2
"не голосували" - не було
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі
змінами.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованими змінами № 140-06-06 (додається).
24

25. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Про попереднє погодження місць розташування
малих архітектурних форм.
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
За пропозицією профільної комісії до проекту рішення
вноситься наступна зміна - відмовити по п.п.1.1.
стосовно фізичної особи - підприємця Баранівського
Сергія Леонідовича, в зв"язку з недоцільністю
розміщення за вказаною адресою, та викласти у
наступній редакції у пункті «2. Згідно з рекомендацією
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою
територій,
земельних
відносин,
архітектури,
будівництва та інвестицій, відмовити у попередньому
погодженні місця розташування малої архітектурної
форми фізичній особі - підприємцю Баранівському
Сергію Леонідовичу орієнтовною площею 0,0030га для
розташування малої архітектурної форми (павільйон)
по вул. Грушевського (р-н вул.Грушевського та
вул.Семашко), в зв"язку з недоцільністю розміщення за
вказаною адресою».
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування запропонована профільною
комісією зміна - відмовити по п.п.1.1 стосовно фізичної
особи - підприємця Баранівського Сергія Леонідовича,
в зв"язку з недоцільністю розміщення за вказаною
адресою, хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
-40
"за"
- не було
"проти "
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі
зміною.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою зміною, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
-1
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованимизмінами№ 140-06-06 (додається).
25

26. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Про продовження терміну укладання договору про
продаж у власність земельної ділянки.
Майборорда С.А, - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Доповіла по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-39
"проти "
- не було
"утримались" - З
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
27. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
- не було
"проти"
"утримались'1 - 2
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованими змінами № 142-06-06 (додається).
Про відмову від договору оренди земельної ділянки
площею 0,5000 га, розташованої по Об'їзній дорозі.
Майборорда С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Доповіла по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти "
- не було
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
28. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
-1
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованими змінами № 143-06-06 (додається).
Про визначення дати проведення громадського
обговорення
містобудівного
обґрунтування
розміщення комплексу житлових будинків по вул.
Кірова в районі будинку №28.
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Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

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"
-42
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
На засіданні Погоджувальної ради надійшла пропозиція
до пункту 1 проекту рішення - перенести дату
проведення громадського обговорення з 15.03.2011 р. на
19.03.2011 р. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
за
-42
'проти'
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі
зміною.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
Головуючий:

Голосували:

29. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою зміною, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованими змінами № 144-06-06 (додається).
Є пропозиція розглянути додаткове питання «2. Про
внесення змін в Детальний план території IV житлового
району. І етап. Схема планування територій», яке також
представлене
управлінням
містобудування
та
архітектури. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Про внесення змін в Детальний план території IV
житлового району.
І етап. Схема планування
територій.
Рибакова Л.С. - начальник управління містобудування
та архітектури, головний архітектор міста.
Доповіла по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
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Голосували:

Головуючий:

дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
30. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованими змінами № 145-06-06 (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"
-42
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
31. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-41
"проти"
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованими змінами № 146-06-06 (додається).
Щорічний
звіт
про
здійснення
державної
регуляторної політики виконавчими органами
Броварської міської ради.
Сапожко І.В. - міський голова.
Доповів по суті питання.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
-42
"за"
проти "
- не було
утримались" - не було
не голосували" - не було.
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Головуючий:

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

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
32. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
в

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованими змінами № 147-06-06 (додається).
Про затвердження Регламенту Броварської міської
ради Київської області VI скликання.
Сапожко І.В. - міський голова.
Запропонував прийняти дане рішення за основу, а
потім перейти до розгляду пропозицій профільної
комісії та погоджувальної ради. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-41
"проти "
- не було
"утримались"
-1
"не голосували" - не було.
За рекомендаціями погоджувальної ради та згідно
пропозицій профільної комісії були запропоновані
наступні зміни у проект рішення Регламенту
Броварської міської ради VI скликання:
- за пропозицією профільної комісії статтю 4
прийняти у наступній редакції «Діяльність міської ради
здійснюється відкрито, гласно, за винятком, що
передбачений цим регламентом. Гласність роботи
міської ради забезпечується в порядку, передбаченому
Законом України «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації»
через трансляцію її засідань по телебаченню, радіо,
публікацію рішень сесії в пресі, на офіційному сайті
Броварської міської ради».
Хто за те, шоб підтримати пропозицію профільної
комісії стосовно статті 4, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- за рекомендацією погоджувальної ради статтю 12
запропоновано
викласти
у
наступній
редакції
«Розпорядження про скликання сесії міської ради
доводиться до відома депутатів телефонограмою, а для
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Голосували:

Головуючий:

Голосували:

населення через засоби масової інформації, не пізніше
як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не
пізніше як за день до сесії із зазначенням часу
скликання, місця проведення
та питань, які
передбачається внести на розгляд сесії міської ради.
Проекти рішень ради та інші документи надаються
депутатам не пізніше як за 3 дні до відкриття сесії».
Хто
за
те,
шоб
підтримати
пропозицію
погоджувальної ради стосовно статті 12, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- за пропозицією профільної комісії статтю 17 прийняти
у наступній редакції «На сесії міської ради можуть бути
запрошені народні депутати України, депутати
Київської обласної ради, помічники-консультанти
депутатів міської ради. При необхідності на сесію
міської ради запрошуються керівники державних,
комунальних та інших форм власності підприємств,
установ та організацій, виконавчих органів міської ради,
політичних,
громадських
організацій,
трудових
колективів, преси, радіо, телебачення та інші особи.
Пропозиції щодо кола запрошених подаються не
пізніше як за три дні до пленарного засідання
постійними комісіями, депутатами, органами, які
вносять питання для розгляду. На підставі цих
пропозицій секретарем ради формується список
запрошених. Рішення про коло запрошених на сесію
приймається на пленарному засіданні більшістю голосів
депутатів від загального складу. Для запрошених на
сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць
для депутатів. Запрошені особи не повинні втручатися у
роботу сесії, зобов'язані дотримуватися порядку. У разі
порушення порядку, вони за рішенням сесії можуть
позбавитися права бути присутніми на сесії. Аудіо-,
відеозапис на пленарному засіданні міської ради
здійснюється запрошеними особами лише за згодою
депутатів шляхом голосування. Рішення приймається на
пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від
загального складу».
Хто за те, шоб підтримати пропозицію профільної
комісії стосовно статті 17, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
зо

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Виступив:

"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- за пропозицією профільної комісії статтю 36 прийняти
у наступній редакції «Пленарні засідання міської ради
проводяться в сесійній залі. Сесійна зала оформлюється
державною і міською атрибутикою - гербами і
прапорами».
Хто за те, шоб підтримати пропозицію профільної
комісії стосовно статті 36, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- за пропозицією профільної комісії статтю 46 прийняти
у наступній редакції «Після двогодинної роботи
пленарного засідання сесії міської ради оголошується
20-хв перерва. В разі необхідності, за пропозицією
головуючого, рішення про перерву приймається
більшістю голосів від загальної кількості депутатів
міської ради».
Хто за те, шоб підтримати пропозицію профільної
комісії стосовно статті 46, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- за рекомендацією погоджувальної ради статтю 51
прийняти у наступній редакції «Рішення міської ради
приймається відкритим голосуванням (у тому числі
поіменним) або таємним голосуванням. Рішення міської
ради про спосіб голосування приймається простою
більшістю голосів присутніх депутатів міської ради.
Поіменне голосування проводиться за пропозицією
будь-кого з депутатів, підтриманою
більшістю
депутатів від загального складу ради. При поіменному
голосуванні кожен депутат, присутній на сесії, та
міський голова у списку для поіменного голосування
проти свого приз віща особисто робить запис "за",
"проти1' або "утримався" та власноручний підпис.
Секретар ради
підраховує
голоси,
результати
голосування заносяться до протоколу. Список для
поіменного голосування
та протокол надається
головуючому для доведення результатів голосування до
відому депутатів. Список для поіменного голосування
є невід'ємною частиною протоколу сесії».
Різаненко П.О. -депутат міської ради.
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Виступив:

Головуючий:
Голосували:
Головуючий:

Запропонував провести поіменне голосування по статті
51.
Оксютенко В.М. - депутат міської ради.
Запропонував
підтримати
пропозицію
депутата
Різаненка П.О., стосовно проведення поіменного
голосування по статті 51.
Ставиться на голосування пропозиція, щодо проведення
поіменного голосування по статті 51, прошу голосувати,
"за"
-15
Пропозиція підтримана 1\3 присутніх депутатів.
Отже, оголошується перерва для підготовки апаратом
ради бланку для поіменного голосування.
Технічна перерва
15 год 20 хв. до 15 год. 40 хв.
В залі присутньо 41 депутат.

Головуючий:

Результати
поіменного
голосування:
Головуючий:
Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

(Роз'яснив
депутатам
процедуру
поіменного
голосування та запропонував головному спеціалісту
апарату міської ради підходити до кожного депутата з
бланком для голосування).
Отже, ставиться на голосування прийняття статті 51 в
редакції, запропонованої в проекті рішення. Прошу
голосувати.
Секретар ради підрахувала голоси, а Головуючий наголосив
результати поіменного голосування.
(Бланк поіменного голосування додається),

"за"
-32
"проти"
-9
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Пропозиція підтримана, стаття 51 прийнята в редакції,
яка була запропонована в проекті рішення.
- за пропозицією профільної комісії статтю 56 прийняти
у наступній редакції «Пленарні засідання міської ради
протоколюються. Ведення протоколу здійснюють
головні спеціалісти апарату Броварської міської ради».
Хто за те, шоб підтримати пропозицію профільної
комісії стосовно статті 56, прошу голосувати.
"за"
- 42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- за пропозицією профільної комісії пропонується
включити до проекту рішення у розділ 3 статтю 66
«Постійні комісії ради попередньо розглядають
кандидатури осіб, які пропонуються для обрання,
затвердження, призначення або погодження міською

Голосували:

Головуючий:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Голосували:

радою, готують висновки з цих питань», яка була
представлена в проекті регуляторного акту Регламенту
на офіційному сайті Броварської міської ради.
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати,
-42
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Пропозиція підтримана - включити до проекту рішення
у розділ 3 статтю 66 «Постійні комісії ради попередньо
розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для
обрання, затвердження, призначення або погодження
міською радою, готують висновки з цих питань».
Відповідно, у проекті рішення змінюється нумерація у
розділі 3 та в подальшому по проекту рішення.
- за пропозицією профільної комісії пропонується
розділ 7 прописати як «Депутатські групи та фракції».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- за пропозицією профільної комісії пропонується
включити до проекту рішення в розділ 7 статтю 101, яка
була представлена в проекті регуляторного акту
Регламенту на офіційному сайті Броварської міської
ради, у наступній редакції «Депутати міської ради на
основі єдності поглядів або партійного членства
можуть об'єднуватися у депутатські фракції з
чисельністю не менше п'яти депутатів міської ради.
До складу депутатських фракцій можуть входити
також позапартійні депутати міської ради, які
підтримують
політичну
спрямованість
фракцій.
Порядок вступу до фракції та виходу з неї
визначається самою фракцією. Депутат міської ради
може входити до складу лише однієї фракції. Рішення
про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до
відома депутатів міської
ради головуючим на
пленарному засіданні міської ради. Організація
діяльності депутатських фракцій покладається на
міського голову».
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу
голосувати.
"за"
- 42
"проти"
- не було
33

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- за пропозицією профільної комісії пропонується
включити до проекту рішення в розділ 7 статтю 102, яка
була представлена в проекті регуляторного акту
Регламенту на офіційному сайті Броварської міської
ради, у наступній редакції «Депутатські групи, фракції
мають право: 1) на пропорційне представництво в
постійних та тимчасових комісіях міської ради; 2)
попередньо обговорювати кандидатури посадових
осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;
3) на гарантований виступ свого представника на
пленарному засіданні міської ради з кожного питання
порядку денного сесії міської ради. Депутатська група,
за ініціативою якої розглядається питання порядку
денного, має право для заключного слова свого
представника
після
припинення
дебатів
перед
!
голосуванням; 4) об єднувати зусилля з іншими
групами, фракціями для створення більшості в міській
раді чи опозиції; 5) здійснювати інші права, передбачені
законами України. Жодна депутатська група не має
права виступати від імені міської ради».
На засіданні погоджувальної ради були пропозиції
щодо змін у пунктах даної статі. Тому, пропонується
розглядати по пунктам.
- пункт 1 залишити в тій редакції що запропонована
проектом рішення «1) на пропорційне представництво
в постійних та тимчасових комісіях міської ради;».
Хто за дану пропозицію погоджувальної комісії, прошу
голосувати.
-42
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- пункт 2 пропонується викласти в наступній редакції
«2) попередньо обговорювати кандидатури секретаря
ради, членів виконавчого комітету, заступників
міського голови та керівників засобів масової
інформації, яких обирає, призначає чи затверджує
міська рада;».
Хто за дану пропозицію погоджувальної комісії, прошу
голосувати.
-41
"за"
-1
"проти"
- не було
'утримались
'не голосували" - не було.
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Головуючий:
Виступив:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

- пункт 3 було запропоновано виключити.
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Виступив з пропозицією підтримати пропозицію
комісії, тобто залишити пункт 3 в статті 102.
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії
залишити пункт 3 в статті 102.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-12
"проти"
- 30
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Пропозиція не підтримана, отже пункт 3 виключається
зі статті 102.
- пункт 4 на погоджувальній раді було запропоновано
залишити в редакції «4) об'єднувати зусилля з іншими
групами, фракціями для створення більшості в міській
раді чи опозиції;»
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- пункт 5 на погоджувальній раді було запропоновано
залишити в редакції «5) здійснювати інші права,
передбачені законами України. Жодна депутатська
група не має права виступати від імені міської ради».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування стаття 102 в цілому з
проголосованими змінами. Прошу голосувати.
-42
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
- за пропозицією профільної комісії пропонується
включити до проекту рішення в розділ 7 статтю 103, яка
була представлена в проекті регуляторного акту
Регламенту на офіційному сайті Броварської міської
ради, з врахуванням зауважень погоджувальної ради у
наступній редакції «Депутати і депутатські фракції
можуть вільно співпрацювати між собою шляхом
утворення депутатських об'єднань і груп».
Хто за пропозицію прийняти статтю 103 в
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Голосували:

Головуючий:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:
Протокольне
доручення

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:
Головуючий:

запропонованій редакції, прошу голосувати,
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Пропозиція підтримана.
Відповідно до внесених змін у проект рішення, а саме
включення статтей 101, 102 та 103 у розділ 7 змінюється
нумерація у подальшому по проекту рішення.
- за пропозицією профільної комісії пропонується до
статті 111 розділу 10 проекту рішення внести зміни, а
саме, включити слова «голів фракцій та груп». Але
юридичним відділом, було надано роз'яснення, що дана
пропозиція є не правомочною, оскільки склад
Погоджувальної ради регламентується Положенням про
Погоджувальну раду. Тому на засідані погоджувальної
ради було рекомендовано внести зміни до Положення
про Погоджувальну раду, щодо включення до її складу
голів фракцій та груп.
Отже, ставиться на голосування пропозиція залишити
статтю 111 розділу 10 в редакції проекту рішення. Та, в
зв'язку з тим, що до попереднього розділу було внесено
ряд статей та відбулась зміна нумерації статтей, тому
читати замість «стаття 111» - «стаття 115».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Пропозиція підтримана.
Надав протокольне доручення Секретарю ради
підготувати на наступне засідання сесії міської ради
зміни до Положення про Погоджувальну раду з
врахуванням пропозицій профільної комісії та
погоджувальної ради щодо складу Погоджувальної
ради.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити, чому при голосуванні по статті 51
не відбулось голосування по пропозиції профільної
комісії.
Пояснив, що голосування проходило за запропонований
проект рішення.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
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Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
33. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:

Головуючий:

Головуючий:

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"
-39
"проти"
- не було
"утримались" - З
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованими змінами № 148-06-06 (додається).
Про
заслуховування
інформації
начальника
Броварського міськрайонного відділу ГУ IV! ВС
України в Київський області Семікопа С.М. про
стан законності та заходи щодо її зміцнення в місті
Бровари.
Семікоп С.М. - начальник Броварського міськрайонногс
ГУ МВС України в Київський області.
Зачитав інформацію про стан законності та заходи щодо і'
зміцнення в місті Бровари.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-42
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Оксютенко В.М. - депутат міської ради, голова
постійної комісії з питань законності та правопорядку.
Повідомив про те, що комісія заслухала інформацію та
рекомендувала прийняти до відома.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Від депутатів надійшло ряд запитань по змісту
наданої інформації
Начальником Броварського міськрайонного ГУ МВС
України в Київський області Семікопом С.М. були
надані роз 'яснення по коленому запитанню.
Запропонував розробити програму по покращенню
стану боротьби зі злочинністю у м.Бровари та
передбачити її фінансування. Доручив профільній
комісії з питань законності та правопорядку вивчити
дане питання та надати пропозиції при затвердженні
змін до бюджету у 2-му півріччі.
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.
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Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
34.Різне.
Головуючий:

Виступила:

Виступив:

Виступила:

Головуючий:
Протокольне
доручення

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованими змінами № 149-06-06 (додається).
Повідомив про те, що в «Різне» винесено питання щодо
розгляду звернення від міської ГО «Спілка інвесторів
міста Бровари». Запропонував заслухати представників
даної громадської організації.
Сатаніна Н.Ю. - голова правління міської ГО «Спілка
інвесторів міста Бровари».
Зачитала звернення до депутатів Броварської міської
ради від імені міської ГО «Спілка інвесторів міста
Бровари» з проханням прийняти рішення щодо намірів
Броварської міської ради по земельній ділянці по
вул.Черняховського в районі розміщення будинку №19.
Іваненко О.В. - депутат міської ради.
Чабур В.І. - депутат міської ради.
Запитали, чи розглядають члени міської ГО «Спілка
інвесторів міста Бровари» можливість будівництва
будинку в іншому місці.
Сатаніна Н.Ю. - голова правління міської ГО «Спілка
інвесторів міста Бровари».
Пояснила, що члени міської ГО «Спілка інвесторів
міста Бровари» наполягають на будівництві саме на цій
земельній ділянці, адже частина коштів яка була
вкладена в будівництво пішла на освоєння саме цієї
земельної ділянки, тобто були розпочаті роботи по
освоєнню ділянки - розритий котлован, встановлені
сваї, виготовлений проект на будівництво та отримані
погодження всіх інстанцій.
Запропонував створити робочу групу у складі відділу
капітального будівництва Броварської міської ради,
профільної комісії з питань розвитку та благоустрою
територій,
земельних
відносин,
архітектури,
будівництва та інвестицій та депутатів Броварської
міської ради, які висловили бажання , а саме: Кузьменко
Б.Д., Берізко М.М., Сімутін Р.В. та Кузик П.М.
Доручити даній робочій групі вивчити порушене
питання міської ГО «Спілка інвесторів міста Бровари» з
виїздом на місце та доповісти про результати. Голові
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Головуючий:

Виступила:

Головуючий:
Виступила:

Виступила:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:
Протокольне
доручення
Виступив:

Головуючий:

Головуючий:

профільної комісії Федоренку С.М. визначити час
проведення засідання та повідомити членів робочої
групи.
Повідомив присутніх депутатів про створення та
реєстрацію в Броварській міській раді фракції партії
«Фронт змін» під головуванням Загуменного М.В.
загальною чисельністю 8 осіб.
Брусенська Г.В. - депутат міської ради.
Повідомила про те, що до неї звернулись мешканці по
вул.Кірова, по питанню розміщення в їхньому районі
соціально-культурного закладу для дітей.
Пояснив, що таке доручення вже було надано
головному архітектору міста, врахувати розміщення
такого закладу під час розробки проектної документації.
Багмут Н.А. - депутат міської ради.
Повідомила, що з метою організації дозвілля депутатів
Броварської міської ради, відділ культури запропонував
організувати депутатський театр та підготовити виставу
до Євро-2012 «Піфагор» (на Олімпійську тематику).
Запросила депутатів залучатись до репетицій.
Сінько JI.I. - депутат міської ради.
Звернулась з проханням від імені мешканців збільшити
кількість маршрутів до нової поліклініки та обладнати в
приміщені самого закладу місця для очікування.
Повідомив, що над вирішенням даного питання вже
працює управляння економіки.
Сачавський А. М. - депутат міської ради.
Висловив прохання від імені мешканців щодо
можливості облаштування заїзду та зупинки по
вул.Електриків маршрутного транспорту, який курсує
по вул.Осіпова на с.Княжичі.
Надав
доручення
заступнику
міського
голови
Голубовському Г.П. спільно з управлінням житловокомунального господарства вивчити дане питання.
Бобко A.M. - депутат міської ради.
Повідомив про те, що в зв'язку із збільшенням потоку
автотранспорту по вул. Шевченка до нової поліклініки
створюються затори, оскільки
вул .Шевченка
є
завузькою.
Пояснив, що після проведення ремонтних робіт по
вул.Коккінакі буде додатково відкритий рух транспорту
на вул.Київську.
Звернувся до депутатів, голів постійних комісій щодо
надання пропозицій про визначення графіку проведення
засідань постійних комісій та надати свої пропозиції до
апарату міської ради.
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Головуючим:

Голосували:

Вирішили:

Чи є запитання, звернення або пропозиції для розгляду в
«Різному»?
Якщо заперечень немає, пропоную проголосувати за
закриття шостої чергової сесії Броварської міської ради
шостого скликання.
"за"
-42
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Закрити засідання шостої чергової сесії Броварської
міської ради шостого скликання.
(У'?.-/

Міський голова

І.В. Сапожко
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Іклад запрошених на 6-у чергову сесію Броварської мі
ради VI скликання
Вознюк Костянтин
, Олександрович
р Поліщук Тетяна Григорівна
| Коршак Оксана Володимирівна

-

І;

% Петренко Алла Іванівна
5. Рожков Дмитро Анатолійович
6. Онищенко Володимир Іванович
7. Рибакова Лілія Євгенівна
8. Майборода Світлана
Анатоліївна
9.

-

Морозова Валентина Олексіївна -

Ю. Семікоп Сергій Михайлович

Начальник управління комунальної
власності
Начальник управління економіки
Директор КП
«Броваритеплоенергомережа»
Начальник управління праці та
соціального захисту населення
Начальник відділу фізичної культури і
спорту
Начальник управління освіти
Начальник управління містобудування та
архітектури, головний архітектор міста
Виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник
начальника
Начальник управління житловокомунального господарства
Начальник Броварського міськрайонного
ГУ МВС України в Київський області.
Заступник міського голови
Заступник міського голови

11 • Андрєєв Василь Олександрович !2. Голубовський Григорій
Павлович
13
Заступник міського голови
- Виноградова Лариса
Миколаївна

Також присутні представники засобів масової інформації

