
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ № 7 
засідання сесії Броварської міської ради VI скликання 

від 17 березня 2011 року 



ПЕРЕЛІК 07 

рішень, прийнятих на сьомій черговій сесії Броварської 
міської ради VI скликання 

від 17 березня 2011 року 

№ Номер 
п/п Назва рішення рішення 

1. Про заслуховування інформації Броварського 150-07-06 
міськрайонного прокурора Гарника М.В. про стан 
законності та заходи щодо ії зміцнення в місті Бровари. 

2. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 151-07-06 
власність територіальної громади м.Бровари бази 
відпочинку в с.Рожни Броварського району. 

3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 152-07-06 
територіальної громади м.Бровари закінченого 
будівництвом об'єкту (окремого пускового комплексу) 
«Будівництво центральної районної поліклініки на 1000 
відвідувань Броварської ЦРЛ по вул.Шевченка, 14 в 
м.Бровари». 

4. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 153-07-06 
власність територіальної громади м.Бровари гуртожитку по 
вул.Геологів, 5. 

5. Про внесення змін до Положення про Управління 154-07-06 
комунальної власності Броварської міської ради, 
затверджене рішенням Броварської міської ради від 
15.04.2004 №436-21-24. 

6. Про надання дозволу на списання основних засобів. 155-07-06 

7. Про надання дозволу на передачу комунального майна 156-07-06 
територіальної громади м.Бровари. 

8. Про внесення змін до Рішення Броварської міської ради 157-07-06 
від 03.02.2011 №122-06-06. 

9. Про внесення змін до складу постійної комісії із 158-07-06 
забезпечення реалізації житлових проблем громадян 
м.Бровари, затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 09.12.2010 №49-03-06. 

10. Про затвердження планів використання коштів, отриманих 159-07-06 
від передачі комунального майна в оренду. 

11. Про встановлення пільгової орендної плати. 160-07-06 
12. Про безоплатну передачу квартир №№ 11,17,27,49 та 64 в 161-07-06 

житловому будинку № 17 по вул. Гвардійській в с. 
Шевченкове Броварського району у комунальну власність 
територіальної громади Шевченківської сільської ради 
Броварського району Київської області. 



13. Про внесення змін до міської програми «Утримання та 162-07-06 
розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на 
2011-2015 роки», затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 03.02.2011 №127-06-06. 

14. Про безкоштовне і пільгове харчування учнів та 163-07-06 
вихованців закладів освіти міста. 

15. Про внесення змін до Статуту та затвердження Положень 164-07-06 
про вечірню (змінну) загально - освітню школу ІІ-ІИ 
ступенів, Центрів розвитку дитини, професійної та 
позашкільної освіти Броварського навчально-виховного 
об'єднання. 

16. Про затвердження Статуту Будинку дитячої та юнацької 165-07-06 
творчості у новій редакції. 

17. Про внесення змін до додатку 2 рішення Броварської 166-07-06 
міської ради від 26.04.2007 року №298-20-05 «Про 
затвердження Положення про стипендії міської ради 
кращим студентам вищих навчальних закладів міста в 
новій редакції». 

18. Про внесення змін у додаток 1 рішення Броварської міської 167-07-06 
ради від 26.05.2005 року №734-34-04 «Про затвердження 
нової редакції Положення про відділ у справах сім»ї та 
молоді Броварської міської ради та внесення змін у 
структуру відділу у справах сім»ї та молоді» (зі змінами 
від 31.08.2006 №94-07-05, від 21.02.2008 №634-33-05, від 
29.01.2009 № 1041-55-05). 

19. Про припинення права користування земельними 168-07-06 
ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі в постійне користування та 
надання в оренду земельних ділянок, 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. 

20. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 169-07-06 
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. 

21. Про надання повноважень щодо укладання договору про 170-07-06 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки. 

22. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 171-07-06 
міської ради від 09.12.2010 року №63-03-06 «Про 
затвердження персонального складу погоджувальної 
комісії по вирішенню спірних питань та інших питань, 
пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок. 



23. Про затвердження положення про земельний відділ 172-07-06 
Броварської міської ради 

24. Про затвердження переліку земельних ділянок для 173-07-06 
продажу права оренди на земельних торгах окремими 
лотами. 

25. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 174-07-06 
від 26.11.2009 №1332-75-05 «Про затвердження Програми 
відзначення державних та професійних свят, ювілейних 
дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Бровари 
на 2010-2015 роки». 

26. Про затвердження Комплексної Програми підтримки 175-07-06 
громадських формувань та профілактики злочинності у 
місті Бровари на 2011 - 2015 роки. 

27. Про підсумки виконання Програми соціально- 176-07-06 
економічного та культурного розвитку м. Бровари за 2010 
рік. 

28. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 177-07-06 
міської ради від 30.12.2 010 р. №110-05-06 
«Про затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2011 рік» ( з наступними 
змінами). 

29. Про доповнення до плану діяльності з підготовки 178-07-06 
проектів регуляторних актів на 2011 рік. 

30. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 179-07-06 
30.12.2010 року №114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 
рік» та додатків 1,2,3,5,6,7». 

31. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста 180-07-06 
Бровари за 2010 рік. 

32. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 181-07-06 
№10-01-06 від 8 листопада 2010 року «Положення про 
погоджувальну раду Броварської міської ради Київської 
області VI скликання». 

33. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 182-07-06 
З лютого 2011 року №148-06-06 «Про затвердження 
Регламенту Броварської міської ради Київської області VI 
скликання». 

34. Про погодження звільнення заступника головного лікаря 
Броварської центральної районної лікарні 

183-07-06 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л № 0 7 

Сьомої чергової сесії Броварської міської ради 
шостого скликання 

17 березня 2011 року м. Бровари 

Всього депутатів міської ради - 42 

Присутні на сесії: 
Депутати міської ради V скликання: - 33 
Міський голова 
Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу - Гарник М.В. 
Депутат Київської обласної ради - Ратніков Д.Г. 
Начальник відділу з надзвичайних ситуацій 
Київської обласної державної адміністрації 
Запрошені: - 13 (список додається). 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 9 

1. Багмут Н.А. - хвора 
2. Бурий А.В. - відрядження 
3. Віканов Є.П. - відпустка 
4. Гредунов Є.В. - причина відсутності не відома 
5. Кузик П.М. - причина відсутності не відома 
6. Нужненко Ю.І. - причина відсутності не відома 
7. Сенько Л.І. - хвора 
8. Чабур В.І. - запізнився 
9. Шкуренко П.В. - відпустка 

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 
Головуючий: На сесії зареєструвались 33 депутати - у нас є кворум. 

Поступила пропозиція відкрити сьому чергову сесію 
Броварської міської ради шостого скликання. Хто за 
дану пропозицію прошу голосувати. 

Голосували: " з а " - 34 
"проти " - не було 

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

і 



Вирішили: Відкрити сьому чергову сесію Броварської міської ради 
VI скликання. 

Головуючий: Повідомив про присутність на засіданні сесії міської ради 
Броварського міжрайонного прокурора, державного 
радника юстиції І класу Гарника Миколи Васильовича, 
депутата Київської обласної ради Ратнікова Дмитра 
Геннадійовича та начальника відділу з надзвичайних 
ситуацій Київської обласної державної адміністрації. 
Також на засіданні присутні заступники міського голови 
та представники засобів масової інформації. 
Чи є зауваження до присутніх у сесійній залі? 

Зауважень не було. 

Затвердження Порядку денного 
Прийняти Порядок денний за основу: 

Голосували: "за" - 3 4 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

До сесійної зали увійшов депутат Чабур В.І. 
Всього в сесійній залі 34 депутати. 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

До порядку денного пропонуються внести наступні 
зміни: 
- зняти з розгляду порядку денного за пропозицією 
управління комунальної власності питання «9. Про 
затвердження доповнення до переліку об"єктів, що 
перебувають у комунальній власності територіальної 
громади м.Бровари та підлягають приватизації у 2011 
році», в зв"язку зі створенням ОСББ в будинку, де 
знаходиться нежитлове приміщення, яке пропонувалось 
приватизувати в 2011 році, до моменту отримання 
дозволу ОСББ. 
Ставиться на голосування пропозиція про зняття даного 
питання з розгляду порядку денного. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати: 
"за" - 3 5 

- не було 
- не було 
- не було. 

- зняти з розгляду порядку денного за пропозицією 
фінансового управління питання «31. Про звільнення від 
сплати земельного податку». 
Ставиться на голосування пропозиція про зняття даного 
питання з розгляду порядку денного. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати: 

"проти" 
"утримались" 
"не голосували" 

о 



Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" - 3 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
- Від управління комунальної власності надійшов лист з 
щодо внесення до порядку денного додаткового питання 
«Про безоплатну передачу квартир №№ 11, 17, 27, 49 та 
64 в житловому будинку № 17 по вул.Гвардійськіи в 
с.Шевченкове Броварського району у комунальну 
власність територіальної громади Шевченківської 
сільської ради Броварського району Київської області». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати: 
"за" - 3 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
- На засіданні Погоджувальної ради згідно подання 
головного лікаря Броварської центральної районної 
лікарні було рекомендовано внести до порядку денного 
додаткове питання «Про погодження звільнення 
заступника головного лікаря Броварської центральної 
районної лікарні». Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати: 

- 3 5 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
- Ставиться на голосування пропозиція заслухати 
першим питанням порядку денного питання «34.Про 
заслуховування інформації Броварського міськрайонного 
прокурора Гарника М.В. про стан законності та заходи 
щодо її зміцнення в місті Бровари». Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати: 
"за" - 3 5 
"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 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

"за" 
проти 



Вирішили: 
Прийняти порядок денний в цілому зі змінами: 
1. Про заслуховування інформації Броварського міськрайонного прокурора 
Гарника М.В. про стан законності та заходи щодо ії зміцнення в місті Бровари. 
2.Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари бази відпочинку в с.Рожни Броварського 
району. 
3.Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари закінченого будівництвом об'єкту (окремого пускового комплексу) 
«Будівництво центральної районної поліклініки на 1000 відвідувань Броварської 
ЦРЛ по вул.Шевченка, 14 в м.Бровари». 
4.Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари гуртожитку по вул.Геологів, 5. 

5.Про внесення змін до Положення про Управління комунальної власності 
Броварської міської ради, затверджене рішенням Броварської міської ради від 
15.04.2004 №436-21-24. 
6.Про надання дозволу на списання основних засобів. 
7.Про надання дозволу на передачу комунального майна територіальної громади 
м.Бровари. 
8.Про внесення змін до Рішення Броварської міської ради від 03.02.2011 
№122-06-06. 
9.Про внесення змін до складу постійної комісії із забезпечення реалізації 
житлових проблем громадян м.Бровари, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 09.12.2010 №49-03-06. 
Ю.Про затвердження планів використання коштів, отриманих від передачі 
комунального майна в оренду. 
11 .Про встановлення пільгової орендної плати. 
12.Про внесення змін до міської програми «Утримання та розвитку об'єктів 
житлово-комунального господарства на 2011-2015 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 №127-06-06. 
1 З.Про безкоштовне і пільгове харчування учнів та вихованців закладів освіти 
міста. 
14.Про внесення змін до Статуту та затвердження Положеннь про вечірню 
(змінну) загальноосвітню школу ІІ-ІІІ ступенів, Центрів розвитку дитини, 
професійної та позашкільної освіти Броварського навчально-виховного 
об'єднання. 
15.Про затвердження Статуту Будинку дитячої та юнацької творчості у новій 
редакції. 
1 б.Про внесення змін до додатку 2 рішення Броварської міської ради від 
26.04.2007 року №298-20-05 «Про затвердження Положення про стипендії 
міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста в новій 
редакції». 
17.Про внесення змін у додаток 1 рішення Броварської міської ради від 
26.05.2005 року №734-34-04 «Про затвердження нової редакції Положення про 
відділ у справах сім»ї та молоді Броварської міської ради та внесення змін у 
структуру відділу у справах сім»ї та молоді» (зі змінами від 31.08.2006 №94-07-
05. від 21.02.2008 №634-33-05, від 29.01.2009 № 1041-55-05). 

4 



18.Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в постійне користування та 
надання в оренду земельних ділянок, 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. 
19.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. 
20.Про надання повноважень щодо укладання договору про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

21.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 
09.12.2010 року №63-03-06 «Про затвердження персонального складу 
погоджувальної комісії по вирішенню спірних питань та інших питань, 
пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок». 
22.Про затвердження положення про земельний відділ Броварської міської ради. 
23.Про затвердження переліку земельних ділянок для продажу права оренди на 
земельних торгах окремими лотами. 

24.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 26.11.2009 
№1332-75-05 «Про затвердження Програми відзначення державних та 
професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста 
Бровари на 2010-2015 роки». 
25.Про затвердження Комплексної Програми підтримки громадських формувань 
та профілактики злочинності у місті Бровари на 2011 - 2015 роки. 
26.Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку м. Бровари за 2010 рік. 
27.Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
30.12.2 010 р. №110-05-06 «Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2011 рік» ( з наступними змінами). 
28.Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2011 рік. 
29.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 року 
№114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,5,6,7». 
30.Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бровари за 2010 рік. 
31.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради №10-01-06 від 8 
листопада 2010 року «Положення про погоджувальну раду Броварської міської 
ради Київської області VI скликання». 
32.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 3 лютого 2011 
року №148-06-06 «Про затвердження Регламенту Броварської міської ради 
Київської області VI скликання». 
33.Про безоплатну передачу квартир №№ 11,17,27,49 та 64 в житловому будинку 
№ 17 по вул. Гвардійській в с. Шевченкове Броварського району у комунальну 
власність територіальної громади Шевченківської сільської ради Броварського 
району Київської області. 
34.Про погодження звільнення заступника головного лікаря Броварської 



центральної районної лікарні. 
Доповідає: Багнюк В.В. 
35. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Про заслуховування інформації Броварського 
міськрайонного прокурора Гарника М.В. про стан 
законності та заходи щодо ії зміцнення в місті 
Бровари. 
Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Попросив проінформувати щодо тенденції збільшення 
чи зменшення кількості звернень громадян до 
прокуратури, стосовно невиконання або зловживання 
своїми обов'язками представників органів місцевого 
самоврядування. 
Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу. 
Відповів, що в порівнянні з 2009 роком в 2010 році 
таких звернень було менше. 
Чи є інші пропозиції чи запитання 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 5 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 150-07-06 (додається). 
Про надання згоди на безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари бази відпочинку в с.Рожни Броварського 
району. 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 
Доповів по суті питання. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступила: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"за" 
"проти" 

Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 3 5 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 151 -07-06 (додається). 
Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари закінченого 
будівництвом об'єкту (окремого пускового 
комплексу) «Будівництво центральної районної 
поліклініки на 1000 відвідувань Броварської ЦРЛ 
по вул.Шевченка, 14 в м.Бровари». 
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 5 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу. 
Зауважила, що в преамбулі проекту рішення є технічна 
помилка - замість «...Законами України...» читати як 
«.. .Законом України...». 
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 з 
технічною правкою, прошу голосувати. 
"за" - 35 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
технічною правкою № 152-07-06 (додається). 
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4- СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" 
"проти" 
"утримались" 

Про надання згоди на безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади 
м.Броварн гуртожитку по вул.Геологів, 5. 
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 5 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 35 
- не було 
- не було 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 153-07-06 (додається). 
Про внесення змін до Положення про Управління 
комунальної власності Броварської міської ради, 
затверджене рішенням Броварської міської ради від 
15.04.2004 №436-21-24. 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 
Доповів по суті питання, наголошуючи пункти 
Положення в яких були запропоновані зміни. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 5 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 3 5 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. ТТг-\тлт"хттгг-тчл г"чіітіла Т̂ тлг\тзаглг»і_ігг\\' 

"за" 
"проти" 



6. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

№ 154-07-06 (додається). 
Про надання дозволу на списання основних засобів. 
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" - 34 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 
До даного проекту рішення на засіданні профільної 
комісії були запропоновані наступні зміни: 

- в додатку 1 проекту рішення зняти п.1 стосовно 
«ліса будівельні» та п.8 стосовно «вагон-битовка» в 
зв'язку з тим, що дані основні засоби є придатними 
для використання. 

Хто за пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати. 

- 3 4 
- 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 цілом зі 
змінами. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 
"за" - 3 4 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 155-07-06 (додається). 
Про надання дозволу на передачу комунального 
майна територіальної громади м.Бровари. 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 
Доповів по суті питання. Наголосив про зміни , що були 
запропоновані на засіданні Погоджувальної ради. 
Запропонував прийняти спочатку дане рішення за 

"за" 
проти 
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Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

основу, а потім розглядати та голосувати за 
запропоновані зміни. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати, 
"за" 
"проти " 
"утримались" 
"не голосували" - не було. 

- 3 5 
- не було 

- не було 

начальник управління комунальної Вознюк К.О. 
власності. 
До даного проекту рішення на засіданні 
Погоджувальної ради були запропоновані наступні 
зміни: 
- внести до пункту 1 проекту рішення додатково передачу 
на баланс Броварської центральної районної лікарні -
«ліфтів пасажирських» та викласти даний пункт у 
наступній редакції «1. Надати дозвіл виконавчому комітету 
Броварської міської ради на передачу з балансу на баланс 
Броварській центральній районній лікарні комунального 
майна територіальної громади м. Бровари, а саме: 

- сейфа металевого, інвентарний номер 11360906, 
первісною вартістю 74,00грн., залишковою вартістю 
37,00грн; 

- ліфта пасажирського, вантажопідйомністю 320 кг, 
вартістю 8 940,00 грн.; 

- ліфта пасажирського, вантажопідйомністю 500 кг, 
вартістю 13 400,00 грн.» . 
Хто за пропозицію Погоджувальної ради, прошу 
голосувати. 

- 3 5 
- 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" - 3 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 156-07-06 (додається). 
Про внесення змін до Рішення Броварської міської 
ради від 03.02.2011 №122-06-06. 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 

"за" 
проти 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

"за" 
"проти" 
"утримались" 

Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"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 5 
- не було 
- не було 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 157-07-06 (додається). 
Про внесення змін до складу постійної комісії із 
забезпечення реалізації житлових проблем громадян 
м.Бровари, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 09.12.2010 №49-03-06. 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати, 
"за" - 3 5 
проти - не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 158-07-06 (додається). 
Про затвердження планів використання коштів, 
отриманих від передачі комунального майна в 
оренду. 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 
Доповів по суті питання. 

її 



Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Доповідає: 

"за" 
проти 

Виступив: 

Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"проти " - не було 
"утримались" - н е було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання 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 5 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 159-07-06 (додається). 
Про встановлення пільгової орендної плати. 
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 4 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити, чому для ТОВ «Калина 2010» 
встановлено розмір орендної плати 50%? 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 
Роз'яснив, що даний розмір орендної плати був 
зазначений у листі, з яким звернулось підприємство. 
Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 
Чи дозволяється законодавством використання 
підвальних приміщень житлових будинків під магазин 
продовольчих товарів? 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 
Роз'яснив, що в даному випадку підвальне приміщення 
використовується лише як склад і це не підпадає під 
заборону використання підвальних приміщень 
житлових будинків. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Попросив роз'яснити, в разі створення ОСББ в даному 
будинку, підвальне приміщення буде у сумісній 
власності? 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 
Пояснив, що такого не буде, оскільки підвальні 
приміщення не підлягають приватизації. 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 
прийняття проекту рішення в цілому. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати: 
"за" - 3 2 
"проти" - 1 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 160-07-06 (додається). 
Є пропозиція розглянути додаткове питання «1. Про 
безоплатну передачу квартир №№ 11,17,27,49 та 64 в 
житловому будинку № 17 по вул. Гвардійській в с. 
Шевченкове Броварського району у комунальну 
власність територіальної громади Шевченківської 
сільської ради Броварського району Київської області», 
яке також представлене управлінням комунальної 
власності. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 5 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Про безоплатну передачу квартир №№ 11,17,27,49 та 
64 в житловому будинку № 17 по вул. Гвардійській в 
с. Шевченкове Броварського району у комунальну 
власність територіальної громади Шевченківської 
сільської ради Броварського району Київської 
області. 
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 5 
"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. 

із 



Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

- 3 5 
- не було 
- не було 

Головуючий: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"за" 
"проти" 
"утримались" 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 161-07-06 (додається). 
Запропонував депутатам заслухати звернення 
начальника управління комунальної власності Вознюка 
К.О. 
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної 
власності. 
Доповів щодо звернень депутатів Броварської міської 
ради до управління комунальної власності з приводу 
надання їм приміщень для організації прийомів 
громадян. В зв'язку з тим, що в наявності таких 
приміщень не має, було запропоновано депутатам 
визначитись з графіком проведення прийомів громадян 
- день, час та місце. Виходячи з наданої інформації, 
депутатам будуть запропоновані приміщення в ЖЕКах 
міста. 
Запропонував свої пропозиції депутатам надавати до 
апарату Броварської міської ради. 
Про внесення змін до міської програми «Утримання 
та розвитку об'єктів житлово-комунального 
господарства на 2011-2015 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
№127-06-06. 
Озимай Т.П. - в.о. начальника управління житлово-
комунального господарства. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"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 

- не було 
- не було 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 162-07-06 (додається). 

"проти" 
"утримались" 
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14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Про безкоштовне і пільгове харчування учнів та 
вихованців закладів освіти міста. 
Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу. 
Зауважив, що в преамбулі є технічна правка - замість 
«Закону України» читати як «Законів України», тому що 
йде посилання на декілька законів. 
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 з 
технічною правкою, прошу голосувати. 
за 

"проти" 
- 3 5 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
технічною правкою № 163-07-06 (додається). 
Про внесення змін до Статуту та затвердження 
Положеннь про вечірню (змінну) загальноосвітню 
школу П-ІІІ ступенів, Центрів розвитку дитини, 
професійної та позашкільної освіти Броварського 
навчально-виховного об'єднання. 
Онищенко В.І. - начальник управління освіти. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати, 
"за" 
"проти" 
"утримались" 

- 3 5 
- не було 
- не було 
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"не голосували" - не було. 

Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

"за" 
проти 

"утримались" 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 164-07-06 (додається). 
Про затвердження Статуту Будинку дитячої та 
юнацької творчості 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" - 3 5 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 3 5 
- не було 
- не було 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 165-07-06 (додається). 
Про внесення змін до додатку 2 рішення Броварської 
міської ради від 26.04.2007 року №298-20-05 «Про 
затвердження Положення про стипендії міської ради 
кращим студентам вищих навчальних закладів 
міста в новій редакції». 
Теплюк Л.М. - начальник відділу у справах сім"ї та 
молоді. 
Доповіла по суті питання та наголосила про зміни, які 
були запропоновані на засіданні профільної комісії. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу та 
перейти до розгляду зміни запропонованою профільною 
комісією. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 5 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Теплюк Л.М. - начальник відділу у справах сім'ї та 
молоді. 
На засіданні профільної комісії була запропонована 
наступна зміна до додатку проекту рішення - ввести до 
складу комісії по призначенню стипендії міської ради 

іб 



Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Виступила : 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

кращим студентам вищих навчальних закладів міста -
голову постійної комісії з питань молодіжної політики 
та спорту Колеснікова Вадима Олеговича. 
Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати: 
"за" - 3 5 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу. 
Попросив пояснити, чи правильно викладені в проекті 
рішення пункти 3 та 4, де двічі покладається контроль 
на заступника міського голови Виноградову Л.М.? 
Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу. 
Пояснила, що це не є помилка, оскільки в пункті 3 йдеться 
мова про інше рішення, де контроль покладався на іншого 
заступника. 
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 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 166-07-06 (додається). 
Про внесення змін у додаток 1 рішення Броварської 
міської ради від 26.05.2005 року №734-34-04 «Про 
затвердження нової редакції Положення про відділ у 
справах сім»ї та молоді Броварської міської ради та 
внесення змін у структуру відділу у справах сім»ї та 
молоді» (зі змінами від 31.08.2006 №94-07-05, від 
21.02.2008 №634-33-05, від 29.01.2009 № 1041-55-05). 
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 5 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" 
"проти" 
"утримались" 

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 3 5 
- не було 
- не було 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 167-07-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі в постійне користування 
та надання в оренду земельних ділянок, 
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. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання та наголосила, що до проекту 
рішення профільною комісією були запропоновані 
зміни. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу, а 
потім перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 35 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
До даного проекту рішення по пунктам 1, 2, 3 у 
профільної комісії зауважень не було. 
Чи є в когось запитання чи зауваження до наголошених 
пунктів проекту рішення? 
Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 
Запропонував зняти пункт 3 з розгляду для додаткового 
вивчення. 
Ставиться на голосування пропозиція щодо зняття з 
розгляду пукту 3 для додаткового вивчення. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 4 
"проти" - 2 9 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 
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Пропозиція не підтримана. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
До даного проекту рішення в пункті 4 за пропозиціями 
профільної комісії були запропоновані наступні зміни: 
- зняти для додаткового вивчення п.п.4.2 стосовно ТОВ 
«Міжрегіональний торгово-діловий комплекс «Будівельне 
місто» та викласти у наступній редакції пункту «18.3гідно 
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 земельними ділянками, що перебувають в 
оренді: 

18.1 .Товариству з обмеженою відповідальністю 
„Міжрегіональний торгово-діловий комплекс 
„Будівельне місто" площею 10,0085 га для 
будівництва багатоквартирної житлової забудови -
землі житлової забудови, на території 3 мікрорайону 
IV житлового району терміном на 5 років;». 

Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати, 

"за" - 3 3 
"проти " - не було 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 

- відмовити у продовженні терміну користування 
земельною ділянкою в зв'язку з недоцільністю по п.п.4.10 
стосовно товариства з обмеженою відповідальністю 
«Бровариреалінвест» та п.п.4.11 стосовно приватного 
підприємства «Візит» виклавши у наступній редакції 
«15.Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій відмовити у 
продовженні терміну користування земельною ділянкою, в 
зв'язку з недоцільністю: 

15.2.Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Бровариреалінвест» площею 0,3880 га для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку по 
вул.Возз'єднання в районі розміщення будинку №11, 
терміном на 2 роки; 

15.3.Приватному підприємству «Візит» площею 
0,1072 га для будівництва та обслуговування 
автостоянки - землі транспорту, по вул.Вокзальній,24, 
терміном на 2 роки». 
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Чи є запитання або зауваження до даної пропозиції? 
Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 
Висловив пропозицію не відмовляти, а зняти для 
додаткового вивчення п.п.4.10. 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 
- відмовити у продовженні терміну користування 
земельною ділянкою в зв'язку з недоцільністю по 
п.п.4.10. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 3 
"проти " - не було 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 
- відмовити у продовженні терміну користування 
земельною ділянкою в зв'язку з недоцільністю по 
п.п.4.11. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 3 
"проти " - не було 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 
Пропозиція профільної комісії підтримана. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 

- зняти для додаткового вивчення по п.п.4.15 та 
п.п.4.16, стосовно ТОВ «Броварський домобудівний 
комбінат «Меркурій» виклавши у наступній редакції 
пункту «18.3гідно 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 земельними 
ділянками, що перебувають в оренді: 

18.2.Товариству з обмеженою відповідальністю 
"Броварський домобудівний комбінат "Меркурій" площею 
4,3160 га для котеджної забудови з елементами паркової 
зони - землі житлової забудови, по вул. Василя 
Симоненка-Соборна ІУ житлового району терміном на 10 
років; 

18.3.Товариству з обмеженою відповідальністю 
"Броварський домобудівний комбінат "Меркурій" площею 
0,4238 га для будівництва індивідуальної житлової 
забудови - землі житлової забудови, по вул. Василя 
Симоненка терміном на 10 років.». 
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати. 
"за" - 34 
"проти" - не було 



Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

"утримались" - 1 
"не голосували" - не було 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
- по п.п.15.1, стосовно ТОВ «Броварибудвироби», згідно 
листа, який надійшов від підприємства, профільна комісія 
рекомендувала продовжити термін користування 
земельною ділянкою та викласти у наступній редакції у 
пункті «4. Продовжити терміни користування земельними 
ділянками, що перебувають в оренді: 

4.14.Товариству з обмеженою відповідальністю 
комбінат «Броварибудвироби» площею 1,7626 га для 
обслуговування майнового комплексу - землі 
промисловості, по вул. Металургів, 4 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 №040733800042 
від 10.04.2007р» 

Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати. 

- 3 4 
- не було 

"утримались" - 1 
"не голосували" - не було 
Андрієвський В.А. - депутат міської ради. 
Запропонував в зв'язку з проголосованою зміною по 
п.п.15.1, проголосувати за виключення підпункту 15.1. з 
проекту рішення. 
Ставиться на голосування пропозиція депутата 
Андрієвського А.В. - виключити п.п.15.1 з проекту 
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати: 
"за" - 3 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
- технічна правка вноситься у п.п.17.4, стосовно 
закритого акціонерного товариства "Українські 
вантажні кур'єри", щодо зміни назви підприємства та 
викласти даний підпункт у наступній редакції «17.4.до 
договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства 
„Центр державного земельного кадастру при 

21 

"за" 
"проти" 



Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" 
проти 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040733800169 від 18.12.2007р. відносно закритого 
акціонерного товариства "Українські вантажні кур'єри", 
слова „терміном на 5 (п'ять) років" замінити словами 
„терміном до 31.12.2022 року", назву орендаря читати 
«Приватне акціонерне товариство «УВК Україна», 
згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію 
юридичної особи серія А01 № 733565;» 
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати. 

- 3 5 
- 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 
змінами. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 
"за" - 3 4 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 168-07-06 (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. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання та наголосила, що до проекту 
рішення Погоджувальною радою та профільною 
комісією були запропоновані зміни. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу, а 
потім перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
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Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
- на засіданні Погоджувальної ради була пропозиція 
профільній комісії переглянути умови надання земельних 
ділянок для обслуговування гаражів у п.4. Відповідно, 
профільна комісія розглянула п.4 та рекомендувала з 
п.п.4.2 по п.п.4.6 включно викласти у наступній редакції 
у пункті: «8.Надати дозвіл на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
користування на умовах оренди громадянам: 
8.1.Тітор Зінаїді Михайлівні, проживаючій по 
вул.Оболонській, 76, кв.6, на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0029 га, за рахунок земель 
загального користування, для обслуговування 
індивідуального гаражу по вул.Оболонській; 
8.2.Тесленку Віктору Васильовичу, проживаючому по 
вул.Оболонській, 76, кв.8, на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0021 га, за рахунок земель 
загального користування, для обслуговування 
індивідуального гаражу по вул.Оболонській; 
8.3.Дейкун Тамарі Іванівні, проживаючій по 
бульв.Незалежності, 10-а, кв.72, на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0028 га, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови (землі 
багатоповерхової житлової забудови), для 
обслуговування індивідуального гаражу по 
пров.Поштовому; 
8.4.Кузьменку Андрію Павловичу, проживаючому по 
вул.Марії Лагунової, 10-а, кв.122, на земельну 
ділянку орієнтовною площею 0,0030 га, за рахунок 
земель загального користування, для обслуговування 
індивідуального гаражу по вул.Оболонській; 
8.5.Капелько Любов Іванівні, проживаючій по 
вул.Оболонській, 76, кв.1, на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0021 га, за рахунок земель 
загального користування, для обслуговування 
індивідуального гаражу по вул.Оболонській». 
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

- доповнити п.4, згідно заяви громадянина Яковенка М.І. 
від 15.03.2011 року, та викласти у наступній редакції 
підпункта «4.8.Яковенку Михайлу Івановичу, 



Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

- 3 5 
- не було 
- не було 

проживаючому по бульв.Незалежності, 15, кв.117, на 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення 
(рілля), для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул.Виговського». 
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати, 
"за" 
"проти" 
"утримались" 
"не голосували" - не було. 

- в зв'язку з внесенням змін до п.4, стосовно Яковенка 
М.І., внести зміни у п.10 доповнивши його підпунктом та 
викласти у наступній редакції у пункті «11. Внести зміни 
до рішення Броварської міської ради: 
11.11.від 14.09.2010 року № 1642-89-05 "Про передачу в 
приватну власність..." п.4.10 відносно Яковенка 
Михайла Івановича скасувати, відповідно до поданої 
заяви від 15.03.2011 року». 

Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати. 

- 3 5 
- не було 
- не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції або запитання 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" - 33 
"проти" - не було 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 169-07-06 (додається). 
Про надання повноважень щодо укладання договору 
про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 
земельної ділянки. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання та наголосила, що до проекту 
рішення Погоджувальною радою та профільною 
комісією були запропоновані зміни. 

24 

"за" 
"проти" 
"утримались" 



Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Запропонував прийняти дане рішення за основу, а 
потім перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 

На засіданні Погоджу вальної ради було 
рекомендовано профільній комісії розглянути лист 
товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Фудс 
ГБ Україна» та внести відповідні зміни до проекту 
рішення. Профільною комісією був розглянутий лист 
товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Фудс 
ГБ Україна» та рекомендовано внести зміни до проекту 
рішення - включити додатково пункт та викласти у 
наступній редакції «3.Провести експертну грошову 
оцінку земельної ділянки площею 2,4100 га для 
обслуговування існуючих будівель ( фабрика сухих 
харчових продуктів з торговою маркою «ГАЛІНА 
БЛАНКА» ) по бульв.Незалежності, 23 для подальшого 
продажу земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Євро Фудс ГБ Україна» шляхом 
викупу. 

Попередити товариство з обмеженою 
відповідальністю «Євро Фудс ГБ Україна» про надання 
необхідних документів для виготовлення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 3 
"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 
зміною. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованою зміною, прошу голосувати. 
"за" - 3 3 
"проти" - не було 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 170-07-06 (додається). 
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22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

24. СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради від 09.12.2010 року №63-03-06 «Про 
затвердження персонального складу погоджувальної 
комісії по вирішенню спірних питань та інших 
питань, пов'язаних з розмежуванням земельних 
ділянок. 
Майборода 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" - 3 5 
"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" 35 
"проти" 
"утримались" 

- не було 
- не було 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 171-07-06 (додається). 
Про затвердження положення про земельний відділ 
Броварської міської ради. 
Майборода 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" - 3 5 
"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" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 172-07-06 (додається). 
Про затвердження переліку земельних ділянок для 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

25- СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

26. СЛУХАЛИ: 

продажу права оренди на земельних торгах 
окремими лотами. 
Майборода 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" - 3 5 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 5 
проти - не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 173-07-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради від 26.11.2009 №1332-75-05 «Про затвердження 
Програми відзначення державних та професійних 
свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 
громадою міста Бровари на 2010-2015 роки». 
Кузнецов К.В. - керуючий справами виконкому. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

- 3 5 "за" 
"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" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 174-07-06 (додається). 
Про затвердження Комплексної Програми 
підтримки громадських формувань та профілактики 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

злочинності у місті Бровари на 2011 -2015 роки. 
Хартанович Р.А. - Заступник начальника Броварського 
міськрайонного ГУ МВС України в Київський області, 
начальник міліції громадської безпеки. 
Доповів по суті питання, наголосив що в проекті 
рішення є технічні правки. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу та 
розглянути технічні правки. Хто за дану пропозицію, 
прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Хартанович Р.А. - Заступник начальника Броварського 
міськрайонного ГУ МВС України в Київський області, 
начальник міліції громадської безпеки. 
- в розділі II «Мета програми» в кінці першого абзацу 

замість «в районі» читати як «в м.Бровари», також на 
стор.5 в першому пункті замість «на автошляхах 
району» читати як «на автошляхах м.Бровари»; 

- в додатку до проекту рішення «Кошторис» в пункт 15 -
камери відео нагляду зовнішні, вартість замість «25,0 
тис.грн.» читати як «2,5 тис.грн.». відповідно вартість 
на 2011 та 2012 роки читати як «2/5,0». В зв'язку з цим, 
змінюється сума кошторису на 2011 рік - з 278,55 на 
233,55 тис.грн., на 2012 рік - з 388,55 на 343,55 тис.грн 
та загальна сума кошторису змінюється з 1257,75 на 
1167,75 тис.грн. 

Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту 
рішення? 
Базишин П.Є. - депутат міської ради. 
Попросив обґрунтувати вартість паливно-мастильних 
матеріалів, вказаних у п.З «Кошторису». 
Хартанович Р.А. - Заступник начальника Броварського 
міськрайонного ГУ МВС України в Київський області, 
начальник міліції громадської безпеки. 
Пояснив, що на момент складання кошторису, вартість 
паливно-мастильних матеріалів складала 7 грн 46 коп., 
тому, виходячи з потреб - 12 тон на рік паливно-
мастильних матеріалів, вийшла відповідна сума. 
Запропонував внести зміни до Кошторису - виклавши у 
пункті 3 лише вартість та загальну суму на паливно-
мастильні матеріали без зазначення об'ємів. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
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"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту 
рішення? 
Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу. 
Запитав, чи узгоджувались з Броварською міжрайонною 
прокуратурою, питання, про які йдеться мова у п.3.9.2. 
та п.3.10.1 у Комплексній програмі? Якщо ні, то 
пропонується виключити Броварську міжрайонну 
прокуратуру з даних підпунктів проекту рішення до 
узгодження питань, порушених в них. 
Хартанович Р.А. - Заступник начальника Броварського 
міськрайонного ГУ МВС України в Київський області, 
начальник міліції громадської безпеки. 
Відповів, що не узгоджувались. 
Ставиться на голосування пропозиція, щодо виключення 
Броварської міжрайонної прокуратури з підпунктів 3.9.2 та 
3.10.1 проекту рішення до узгодження питань, порушених 
в них. Та викласти дані підпункти у наступній редакції: 
« п.3.9.2. Продовжити практику інформування міської ради 
про виявлені факти корупційних діянь та інших 
правопорушень, пов'язаних з корупцією. 

Броварський РВ УСБУ в Київській області, 
Броварський МВ (з обслуговування м. 
Бровари та Броварського району) ГУМВС 
України в Київській області, Броварські 
міські громадські формування з охорони 
громадського порядку. 
Постійно». 

та «п.3.10.1. Систематично аналізувати стан злочинності в 
економічній сфері, здійснювати узгоджені заходи щодо 
детінізації економіки, викриття та руйнування схем 
ухилення від сплати податків. 

Броварський РВ УСБУ в Київській області, 
Броварська ОДНІ, Броварський МВ (з 
обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) ГУМВС України в 
Київській області 
Постійно». 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Звернувся до доповідача з запитанням, стосовно 
кількості проведених чергувань по місту громадськими 
організаціями, формуваннями, які отримали дозвіл на 



Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Зирішили: 

28. СЛУХАЛИ: 

носіння зброї з гумовими кулями, адже цей дозвіл 
видавався саме за умови проведення чергувань по місту 
даними організаціями. 
Хартанович Р.А. - Заступник, начальника Броварського 
міськрайонного ГУ МВС України в Київський області, 
начальник міліції громадської безпеки. 
Відповів, що такі чергування громадськими 
організаціями та формуваннями не проводились. 
Запропонував в подальшому надавати такі дозволи 
лише після того, як громадські організації та 
формування прозвітуються щодо організації даної 
роботи, нададуть графіки проведення чергувань. 
Чи є інші пропозиції або запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 
правками. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими правками, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 175-07-06 (додається). 
Про підсумки виконання Програми соціально-
економічного та культурного розвитку м. Бровари за 
2010 рік. 
Загуменний М.В. - начальник управління економіки. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

- 3 5 
- не було 

- 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 5 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 176-07-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до рішення 
Броварської міської ради від 30.12.2 010 р. №110-05-

"за" 
"проти " 
"утримались" 

"за" 
"проти" 

зо 



Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

29. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

30. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

"за" 
проти 

Об «Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста на 2011 
рік» ( з наступними змінами). 
Загуменний М.В. - начальник управління економіки. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"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 . 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 3 5 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 177-07-06 (додається). 
Про доповнення до плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2011 рік. 
Загуменний М.В. - начальник управління економіки. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 3 5 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 178-07-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради від 30.12.2010 року №114-05-06 «Про бюджет 
міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,5,6,7». 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 

зі 

"за" 
проти 



Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

31. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

"за" 
"проти" 
"утримались" 

Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"проти" . - н е б у л о 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 35 
- не було 

- не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 179-07-06 (додається). 
Про затвердження звіту про виконання бюджету 
міста Бровари за 2010 рік. 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 5 

- не було 
- не було 

"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Антоненко В.О. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити, щодо цифри загальної 
заборгованості по заробітній платі на підприємствах 
міста станом на 01.01.2011 року, яка представлена як 
6966,6 тис.грн. Тоді як в підсумках виконання Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку 
м.Бровари за 2010 рік прописана інша цифра - 7162,2 
тис.грн. також станом на 01.01.2011 року. 
Пояснив, що була допущена помилка, правильною є 
цифра - 7162,2 тис.грн. Тому запропонував внести 
правку в проект рішення. 
Чи є інші пропозиції чи запитання 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 
правкою, прошу голосувати. 

"проти " 
"утримались" 

32 



Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

32. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

33. СЛУХАЛИ: 

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

- 3 5 
- не було 

- не було 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
правкою № 180-07-06 (додається). 
Повідомив присутніх, що згідно Регламенту 
Броварської міської ради VI скликання, якщо засідання 
сесії міської ради триває більше двох годин, необхідно 
зробити перерву на 20 хвилин, або шляхом голосування 
приймається рішення продовжити засідання сесії. 
Які пропозиції? 
Із зали надійшла пропозиція продовжити засідання сесії міської 
ради. 
Ставиться на голосування пропозиція продовжити 
засідання сесії міської ради без перерви. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 34 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради №10-01-06 від 8 листопада 2010 року 
«Положення про погоджувальну раду Броварської 
міської ради Київської області VI скликання». 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" 
"проти " 
"утримались" 

- 3 5 
- не було 

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

- 3 5 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 181-07-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради від 3 лютого 2011 року №148-06-06 «Про 
затвердження Регламенту Броварської міської ради 

"за" 
"проти" 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

34. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

34.Різне. 
Головуючий: 

Київської області VI скликання». 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

- 3 5 "за" 
проти 

"утримались" 

"за" 
"проти" 
"утримались" 

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

- 3 5 
- не було 

- не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 182-07-06 (додається). 
Про погодження звільнення заступника головного 
лікаря Броварської центральної районної лікарні. 
Багнюк В.В. - головний лікар Броварської центральної 
районної лікарні. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 5 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 35 
- не було 

- не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 183-07-06 (додається). 

1. Ознайомив присутніх з результатами виконання 
протокольних доручень, даних на минулому засіданні 
сесії міської ради. 
2. Зачитав звернення громадянина міста - Малофієнка 
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"за" 
"проти" 
"утримались" 



Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Міський голова 

В.В., з проханням винести на розгляд сесії Броварської 
міської ради в «Різне» та бути присутнім при розгляді 
питання, щодо комплексної забудови в районі музичної 
школи за адресою вул.Кірова,28. 

Повідомив, що дане питання розглядалось на засіданні 
Погоджувальної ради і було рекомендовано відкласти 
його розгляд, в зв'язку з тим, що на 19.03.2011 року 
заплановано проведення громадських слухань по 
даному питанню. Тому, є пропозиція розглянути 
звернення Малофієнка В.В. після проведення 
громадських слухань, ознайомивши його з прийнятим 
рішенням. 
Чи є запитання, звернення або пропозиції для розгляду в 
«Різному»? 
Якщо заперечень немає, пропоную проголосувати за 
закриття сьомої чергової сесії Броварської міської ради 
шостого скликання, 
"за" - 3 5 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували^ 

сьомАГ4^швої сесії Броварської Закрити засі 
міської рад 

І.В. Сапожко 
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