
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ № 8 
засідання сесії Броварської міської ради VI скликання 

від 21 квітня 2011 року 
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ПЕРЕЛІК 08 

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

від 21 квітня 2011 року 

Номер 
Назва рішення рішення 

Про надання дозволу на передачу закінченого 184-08-06 
будівництвом об'єкту, що перебуває на балансі відділу 
капітального будівництва Броварської міської ради. 
Про надання дозволу комунальним підприємствам та 185-08-06 
установам на списання основних засобів, що перебувають 
у них на балансі. 
Про встановлення пільгової орендної плати. 186-08-06 

Про передачу в орендне користування та продовження 187-08-06 
договорів оренди комунального майна, що перебуває у 
спільній сумісній власності територіальної громади міста 
Бровари Київської області та територіальних громад сіл та 
селищ Броварського району. 
Про безоплатну передачу нежитлових приміщень площею 188-08-06 
186,7 м2 в житловому будинку по вул. Красовського 8-Б у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари. 
Про передачу майна комунальної власності територіальної 189-08-06 
громади м.Бровари. 
Про внесення змін до Додатку 2, затвердженого рішенням 190-08-06 
міської ради від липня 2010 року №1565-85-05. 
Про внесення змін до Положення про управління 191 -08-06 

житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради. 
Про затвердження плану витрат грошових надходжень до 192-08-06 

міського фонду «Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів» на 2011 рік. 
Про внесення змін до Міської програми утримання та 193-08-06 
розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на 
2011-2015 роки, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 03.02.2011 №127-06-06. 
Про внесення змін до Програми організації оплачуваних 194-08-06 
громадських робіт у м. Бровари на 2010-2011 роки. 
Про затвердження Програми розвитку і удосконалення 195-08-06 

системи зв'язку, оповіщення та інформатизації в місті. 
Про затвердження Програми забезпечення Броварського 196-08-06 
відділення Спілки ветеранів війни в Афганістані на 2011-
2014 роки. 
Про затвердження Програми проведення культурно- 197-08-06 
мистецьких заходів міста на 2011 рік. 



ПЕРЕЛІК 08 

Номер 
рішення 

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

від 21 квітня 2011 року 

№ 

п/п Назва рішення 

1. Про надання дозволу на передачу закінченого 184-08-06 
будівництвом об'єкту, що перебуває на балансі відділу 
капітального будівництва Броварської міської ради. 

2. Про надання дозволу комунальним підприємствам та 185-08-06 
установам на списання основних засобів, що перебувають 
у них на балансі. 

3. Про встановлення пільгової орендної плати. 186-08-06 
4. Про передачу в орендне користування та продовження 187-08-06 

договорів оренди комунального майна, що перебуває у 
спільній сумісній власності територіальної громади міста 
Бровари Київської області та територіальних громад сіл та 
селищ Броварського району. 

5. Про безоплатну передачу нежитлових приміщень площею 188-08-06 
186,7 м2 в житловому будинку по вул. Красовського 8-Б у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари. 

6. Про передачу майна комунальної власності територіальної 189-08-06 
громади м.Бровари. 

7. Про внесення змін до Додатку 2, затвердженого рішенням 190-08-06 
міської ради від липня 2010 року №1565-85-05. 

8. Про внесення змін до Положення про управління 191 -08-06 
житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради. 

9. Про затвердження плану витрат грошових надходжень до 192-08-06 
міського фонду «Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів» на 2011 рік. 

10. Про внесення змін до Міської програми утримання та 193-08-06 
розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на 
2011-2015 роки, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 03.02.2011 №127-06-06. 

11. Про внесення змін до Програми організації оплачуваних 194-08-06 
громадських робіт у м. Бровари на 2010-2011 роки. 

12. Про затвердження Програми розвитку і удосконалення 195-08-06 
системи зв'язку, оповіщення та інформатизації в місті. 

13. Про затвердження Програми забезпечення Броварського 196-08-06 
відділення Спілки ветеранів війни в Афганістані на 2011-
2014 роки. 

14. Про затвердження Програми проведення культурно- 197-08-06 
мистецьких заходів міста на 2011 рік. 



15. Про затвердження змін до структури, загальної 198-08-06 
чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради. 

16. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 199-08-06 
міської ради від 13.05.2010 №1510-83-05 «Про внесення 
змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14 січня 2008 року за 
№593-32-05. 

17. Про затвердження містобудівних обґрунтувань. 200-08-06 
18. Про розроблення змін до Генерального плану міста, 201-08-06 

Детального плану території 10-мікрорайону (коригування). 
19. Про припинення права користування земельними 202-08-06 

ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі в користування земельних 
ділянок, надання дозволів на складання технічної 
документації по оформленню права користування 
земельними ділянками, надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. 

20. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 203-08-06 
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 продаж земельних ділянок. 204-08-06 
22. Про надання повноважень щодо укладання договорів про 205-08-06 

оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки. 

23. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради 206-08-06 
24. Про затвердження переліку земельних ділянок для 207-08-06 

продажу права оренди на земельних торгах окремими 
лотами. 

25. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтованою 208-08-06 
площею 0,0769 га, розташованої по бульв. Незалежності в 
районі розміщення заводу «Стріла». 

26. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтованою 209-08-06 
площею 0,2710 га, розташованою по вул. Грушевського в 
районі розміщення буд. №1. 

27. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтованою 210-08-06 
площею 0,0090 га, розташованої по вул. Короленка 68 - г. 

28. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтованою 211 -08-06 
площею 0,6000 га, розташованої по бульв. Незалежності в 
районі розміщення шиноремонтного заводу. 



29. Про звільнення від сплати земельного податку державного 212-08-06 
підприємства Радіопередавальний центр. 

30. Про проведення інвентаризації земель державної і 213-08-06 
комунальної власності в межах міста Бровари. 

31. Про продаж права оренді земельної ділянки орієнтовною 214-08-06 
площею 0,4500 га, розташованої по вул. Базовій в районі 
кладовища. 

32. Про продаж права оренді земельної ділянки орієнтовною 215-08-06 
площею 0,5000 га, розташованої по Об'їзній дорозі. 

33. Про продаж права оренді земельної ділянки орієнтовною 216-08-06 
площею 0,4500 га, розташованої по вул. Базовій. 

34. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 217-08-06 
міської ради від 30.12.2010 р. №110-05-06 «Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2011 рік» ( з наступними 
змінами). 

35. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 218-08-06 
регуляторних актів на 2011 рік. 

36. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 219-08-06 
від 30.12.2010 року №114-05-06 «Про бюджет міста на 
2011 рік» та додатків 1,2,3,7,8». 

37. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 220-08-6 
міської ради №173-07-06 від 17.03.2011 р . «Про 
затвердження комплексної програми підтримки 
громадських формувань та профілактики злочинності у 
місті Бровари на 2011-2015 роки». 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л №08 

Восьмої чергової сесії Броварської міської ради 
шостого скликання 

21 квітня 2011 року м. Бровари 

Всього депутатів міської ради - 42 

Присутні на сесії: 
Депутати міської ради V скликання: - 36 
Міський голова 
Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу - Гарник М.В. 
Помічник депутата міської ради - Дяченко А.О. 

Запрошені: - 15 (список додається) 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 6 

1 Бабін М.Я. - хворий 
2. Віканов Є.П. - причина відсутності не відома 
3. Гредунов Є.В. - причина відсутності не відома 
4. Сенько Л.І. - хвора 
5. Резнік В.В. - запізнився 
6. Шкуренко П.В. - запізнився 

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 
Головуючий: На сесії зареєструвалось 36 депутатів - у нас є кворум. 

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

Голосували: " з а " - 3 7 
"проти " - не було 

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

Вирішили: Відкрити восьму 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 та 

і 



Головуючий: 
Голосували: 

Головуючий: 

помічника депутата міської ради Різаненка П.О. -
Дяченко А.О. Також на засіданні присутні заступники 
міського голови та представники засобів масової 
інформації. 
Чи є зауваження до присутніх у сесійній залі? 

Зауважень не було. 

Д о сесійної зали зайшов депутат Шкуренко П.В. 
Всього в сесійній залі присутньо 37 депутатів. 

Затвердження Порядку денного 
Запропонував прийняти Порядок денний за основу: 

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

До порядку денного пропонуються внести наступні 
зміни. 
Від управління комунальної власності надійшов лист 
щодо внесення до порядку денного додаткових питань: 
- «Про безоплатну передачу нежитлових приміщень 
площею 186,7 м2 в житловому будинку по вул. 
Красовського 8-Б у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари». 

«Про передачу майна комунальної власності 
територіальної громади м.Бровари». 
За поданням земельного відділу до порядку денного 
пропонуються внести наступні додаткові питання: 
- «Про продаж права оренді земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,4500 га, розташованої по вул. 
Базовій в районі кладовища». 
- «Про продаж права оренді земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,5000 га, розташованої по Об'їзній 
дорозі». 
- «Про продаж права оренді земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,4500 га, розташованої по вул. 
Базовій». 
Від Броварського МВ ГУ МВС України в Київській 
області надійшов лист щодо внесення до порядку 
денного наступне питання: «Про внесення змін в додаток 
до рішення Броварської міської ради №173-07-06 від 
17.03.2011 р . «Про затвердження комплексної програми 
підтримки громадських формувань та профілактики 
злочинності у місті Бровари на 2011-2015 роки». 
До сесійної зали зайшов депутат Резнік В.В. 
Всього в сесійній залі присутньо 38 депутатів. 
Ставиться на голосування пропозиція внести до порядку 



Голосували: 

Виступив: 

денного перелічені додаткові питання та розглядати їх 
після основних питань відповідного доповідача. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати: 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Вніс пропозицію щодо питань, які були подані ним до 
порядку денного, а саме «32. Про внесення змін до 
рішення Броварської міської ради VI скликання від 03 
лютого 2011 року №148-06-06 «Про затвердження 
Регламенту Броварської міської ради Київської області VI 
скликання», «33. Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради VI скликання від 08.11.2010 
року №04-01-06 «Про затвердження Положення про 
постійні комісії Броварської міської ради VI скликання» та 
«34. Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради VI скликання від 08.11.2010 року №08-01-06 «Про 
затвердження Положення про помічника-консультанта 
депутата Броварської міської ради VI скликання» 
відкласти розгляд даних питань для їх додаткового 
вивчення та опрацювання. 
Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка 
П.О. зняти з розгляду порядку денного питання 32, 33 та 
34 для додаткового вивчення. Хто за дану пропозицію, 
прошу голосувати, 
"за" - 3 9 
"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" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: 
Прийняти порядок денний в цілому зі змінами: 
1. Про надання дозволу на передачу закінченого будівництвом об'єкту, що 
перебуває на балансі відділу капітального будівництва Броварської міської ради. 
2. Про надання дозволу комунальним підприємствам та установам на списання 
основних засобів, що перебувають у них на балансі. 
3. Про встановлення пільгової орендної плати. 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

з 



4. Про передачу в орендне користування та продовження договорів оренди 
комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної 
громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ 
Броварського району. 

5. Про безоплатну передачу нежитлових приміщень площею 186,7 м2 в 
житловому будинку по вул. Красовського 8-Б у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари. 
6. Про передачу майна комунальної власності територіальної громади м.Бровари. 
7. Про внесення змін до Додатку 2, затвердженого рішенням міської ради від 
липня 2010 року №1565-85-05. 
8. Про внесення змін до Положення про управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради. 
9. Про затвердження плану витрат грошових надходжень до міського фонду 
«Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на 2011 рік. 
10. 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. 
11. Про внесення змін до Програми організації оплачуваних громадських робіт у 
м. Бровари на 2010-2011 роки. 
12. Про затвердження Програми розвитку і удосконалення системи зв'язку, 
оповіщення та інформатизації в місті. 
13. Про затвердження Програми забезпечення Броварського відділення Спілки 
ветеранів війни в Афганістані на 2011-2014 роки. 
14. Про затвердження Програми проведення культурно-мистецьких заходів міста 
на 2011 рік. 
15. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської 
ради та виконкому, виконавчих органів ради. 
16. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради ві,п 
13.05.2010 №1510-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по будівництву 
та реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008-
2011 роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 
року за №593-32-05. 
17. Про затвердження містобудівних обґрунтувань. 
18. Про розроблення змін до Генерального плану міста, Детального плану 
території 10-мікрорайону (коригування). 
19. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в користування земельних 
ділянок, надання дозволів на складання технічної документації по оформленню 
права користування земельними ділянками, надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 
20. 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. 

21. Про продаж земельних ділянок. 
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22. Про надання повноважень щодо укладання договорів про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

23. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради. 
24. Про затвердження переліку земельних ділянок для продажу права оренди на 
земельних торгах окремими лотами. 
25. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтованою площею 0,0769 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення заводу «Стріла». 
26. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтованою площею 0,2710 га, 
розташованою по вул. Грушевського в районі розміщення буд. №1. 
27. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтованою площею 0,0090 га, 
розташованої по вул. Короленка 68 - г. 
28. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтованою площею 0,6000 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення шиноремонтного 
заводу. 
29. Про звільнення від сплати земельного податку державного підприємства 
Радіопередавальний центр. 
30. Про проведення інвентаризації земель державної і комунальної власності в 
межах міста Бровари. 
31. Про продаж права оренді земельної ділянки орієнтовною площею 0,4500 га, 
розташованої по вул. Базовій в районі кладовища. 
32. Про продаж права оренді земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га, 
розташованої по Об'їзній дорозі. 
33. Про продаж права оренді земельної ділянки орієнтовною площею 0,4500 га, 
розташованої по вул. Базовій. 
34. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
30.12.2010 р. №110-05-06 «Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2011 рік» ( з наступними змінами). 
35. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2011 рік. 
36. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 року 
№114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,6,7». 
37. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради №173-07-
06 від 17.03.2011 р . «Про затвердження комплексної програми підтримки 
громадських формувань та профілактики злочинності у місті Бровари на 2011-

Про надання дозволу на передачу закінченого 
будівництвом об'єкту, що перебуває на балансі 
відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради. 
Данюк Т.І. - в.о. начальника управління комунальної 
власності. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

2015 роки». 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 



Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" - 3 9 
"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" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 184-08-06 (додається). 
Про надання дозволу комунальним підприємствам 
та установам на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 
Данюк Т.І. - в.о. начальника управління комунальної 
власності. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції 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 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 185-08-06 (додається). 
Про встановлення пільгової орендної плати. 
Данюк Т.І. - в.о. начальника управління комунальної 
власності. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" 
проти 
'утримались' 

- 3 9 
- не було 

- не було 



Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

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

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 186-08-06 (додається). 
Про передачу в орендне користування та 
продовження договорів оренди комунального 
майна, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київської 
області та територіальних громад сіл та селищ 
Броварського району. 
Данюк Т.І. - в.о. начальника управління комунальної 
власності. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Бобко A.M. - голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації. 
Наголосив, що до даного питання у профільної комісії 
зауважень не було, рекомендовано прийняти в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 187-08-06 (додається). 
Про безоплатну передачу нежитлових приміщень 
площею 186,7 м2 в житловому будинку по вул. 
Красовського 8-Б у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари. 
Данюк Т.І. - в.о. начальника управління комунальної 
власності. 
Доповіла по суті питання. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Бобко A.M. - голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації. 
Наголосив, що до даного питання у профільної комісії 
зауважень не було, рекомендовано прийняти в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 188-08-06 (додається). 
Про передачу майна комунальної власності 
територіальної громади м.Бровари. 
Данюк Т.І. - в.о. начальника управління комунальної 
власності. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Бобко A.M. - голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації. 
Наголосив, що до даного питання у профільної комісії 
зауважень не було, рекомендовано прийняти в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 189-08-06 (додається). 
Про внесення змін до Додатку 2, затвердженого 
рішенням міської ради від липня 2010 року №1565-
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" 
проти 

85-05. 
Лудченко Д.К. - директор Броварського міського 
територіального центру соціального обслуговування. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Велем О.М. - член комісії з питань соціального захисту 
населення, охорони здоров'я та довкілля. 
Наголосив, що дане питання профільною комісією 
розглянуто та рекомендовано прийняти в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 3 9 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 190-08-06 (додається). 
Про внесення змін до Положення про управління 
житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради. 
Вознюк К.О. - начальник управління житлово-
комунального господарства. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Бобко A.M. - голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації. 
Наголосив, що до даного питання у профільної комісії 
зауважень не було, рекомендовано прийняти в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
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Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий 
Протокольне 
доручення: 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 191-08-06 (додається). 
Про затвердження плану витрат грошових 
надходжень до міського фонду «Охорона та 
раціональне використання природних ресурсів» на 
2011 рік. 
Вознюк К.О. - начальник управління житлово-
комунального господарства. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

- 3 9 "за" 

"за" 
проти 

"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Бобко A.M. - голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації. 
Наголосив, що до даного питання у профільної комісії 
зауважень не було, рекомендовано прийняти в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 3 9 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 192-08-06 (додається). 
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. 
Вознюк К.О. - начальник управління житлово-
комунального господарства. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Надав протокольне доручення управлінню житлово-
комунального господарства спільно з управлінням 
комунальної власності ініціювати процедуру передачі з 
державної власності 13 світлофорних об'єктів до 

ю 



Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

комунальної власності територіальної громади 
м.Бровари в термін до серпня 2011 р. 
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 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 193-08-06 (додається). 
Про внесення змін до Програми організації 
оплачуваних громадських робіт у м. Бровари на 
2010-2011 роки. 
Копачевська A.M. - начальник відділу по роботі з 
роботодавцями Броварського міськрайонного центру 
зайнятості. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 194-08-06 (додається). 
Про затвердження Програми розвитку і 
удосконалення системи зв'язку, оповіщення та 
інформатизації в місті. 
Кондратьєв В.М. - начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення. 
Доповів по суті питання та наголосив про те, що у 
додатку проекту рішення є технічні правки. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

ї ї 



Голосували: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Наголосив про те, що на засіданні комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін було доручено доповідачу 
підготувати інформацію про виконання ВАТ 
«Укртелеком» м.Бровари робіт по поліпшенню надання 
послуг радіомовлення населенню. 
Кондратьев В.М. - начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення. 
Зачитав інформацію. 
Запропонував доповідачу наголосити про технічні 
правки в додатку проекту рішення. 
Кондратьев В.М. - начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення. 
Наголосив, що в додатку проекту рішення - Кошторис 
витрат, пропонується технічна правка, а саме, назву 
стовпчика «термін виконання» читати як «кошторис 
витрат», а останню строку «Всього» з сумами перенести 
в п'яту строку. 
Ставиться на голосування пропозиція внести 
наголошені технічні правки до додатку проекту 
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з 
правками. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими правками, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими правками № 195-08-06 (додається). 
Про затвердження Програми забезпечення 
Броварського відділення Спілки ветеранів війни в 
Афганістані на 2011-2014 роки. 
Івашковський В.В. - голова Броварського відділення 
Спілки ветеранів війни в Афганістані. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Доповів по суті питання та наголосив про те, що 
профільною комісією до проекту рішення були 
запропоновані зміни. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Попросив доповідача наголосити про зміни 
запропоновані профільною комісією. 
Івашковський В.В. - голова Броварського відділення 
Спілки ветеранів війни в Афганістані. 
Доповів по запропонованим змінам: 
- в пункті 3 розділу «Заходи щодо реалізації програми» 
прибрати слово «... в Афганістані...» та викласти даний 
пункт у наступній редакції «3. Витрати на обстеження 
та покращення матеріально-побутових умов ветеранів 
війни (найбільш потребуючим) - 72 члени спілки, з них 
непрацюючих - 54 особи (газові, електро- та 
опалювальні прилади тощо)» 
- виключити пункт 5 «Часткове фінансування поховання 
ветеранів війни в Афганістані» цього ж розділу, в 
зв'язку з тим, що діє міська Програма по похованню 
всіх ветеранів війни. 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 
щодо внесення наголошених змін до проекту рішення. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Іваненко О.В. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити, чи достатньо тих коштів, що 
передбачені в Програмі для виконання всіх 
запланованих заходів? 
Івашковський В.В. - голова Броварського відділення 
Спілки ветеранів війни в Афганістані. 
Відповів, що на основні потреби Спілки достатньо, а 
для решти заходів планується залучення спонсорських 
коштів. 
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. 

і з 



Голосували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

"за" 
"проти" 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

- 3 9 
- не було 

утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 196-08-06 (додається). 
Про затвердження Програми проведення культурно-
мнстецькнх заходів міста на 2011 рік. 
Багмут Н.А. - начальник відділу культури. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Онищенко В.І. - депутат міської ради, голова комісії з 
питань освіти, науки, культури та релігії. 
Повідомив, що даний проект рішення був розглянутий 
профільною комісією та рекомендований до прийняття в 
цілому. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 197-08-06 (додається). 
Про затвердження змін до структури, загальної 
чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради. 
Кузнєцов К.В. - керуючий справами виконкому. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 
Головуючий: 

"за" 
"проти" « 

Доповідає: 

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

- 3 9 
- не було 

утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 198-08-06 (додасться). 
Про внесення змін в додаток до рішення 
Броварської міської ради від 13.05.2010 №1510-83-05 
«Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиць 
загальноміського призначення на 2008-2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
14 січня 2008 року за №593-32-05. 
Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального 
будівництва. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"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 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 199-08-06 (додається). 
Про затвердження містобудівних обґрунтувань. 
Повідомив про те, що відповідно до заяви від 
гр.Малофієнка В.В. про присутність та можливість 
виступити на засіданні сесії міської ради під час 
розгляду даного питання, пропонується запросити 
гр.Малофієнка В.В. до сесійної зали та надати йому 
можливість згідно рекомендації погоджувальної ради 
регламент для виступу 5 хвилин. 
До сесійної зали зайшов гр.Малофієнко В.В. 

Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування 
та архітектури, головний архітектор міста. 
Доповіла по суті питання. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Запропонував прийняти дане рішення за основу та 
перейти до обговорення даного питання. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Запросив до доповіді гр.Малофієнка В.В. 
Малофієнко Віктор Васильович. 
Виступив з доповіддю, в який висловив свою думку, що 
громадські слухання були проведені з порушеннями і, 
відповідно, результати слухань не можна вважати 
дійсними. 
Запросив виступити депутата Чередника Ю.П., який був 
присутній під час проведення громадських слухань та 
висловитись щодо витримання процедури громадських 
слухань. 
Чередник Ю.П. - депутат міської ради. 
Повідомив, що процедура проведення громадських 
слухань була витримана згідно чинного законодавства, 
ніяких порушень не було і тому запропонував 
підтримати містобудівні обгрунтування розміщення 
комплексу житлових будинків по вул.Кірова в районі 
будинку №28. 
Антоненко В.О. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити, чи проводились геологічні 
дослідження грунтів даної місцевості, відповідно, чи 
можливе подібне будівництво на даній місцевості. 
Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування 
та архітектури, головний архітектор міста. 
Доповіла, що такі дослідження грунтів проводились, на 
глибині 6 метрів води не знайдено. 
Зауважив, що на громадських слуханнях були присутні 
мешканці будинків по вул.Кірова, 28 , які підтримали 
будівництво житлових будинків на даній території. 
Малофієнко В.В. 
Висловив думку, що дане будівництво призведе до 
збільшення кількості мешканців і відповідно кількості 
дітей, а в даному мікрорайоні є лише один садочок 
«Зірочка», який буде не в змозі прийняти всіх дітей, 
крім того планується знесення будівлі музичної школи, 
що також може мати негативні наслідки для даного 
мікрорайону та Старого міста. 
Пояснив, що дані питання враховані, адже по вул. 
Грушевського,21-а планується будівництво 3-х 
поверхового Будинку дитячо-юнацької творчості. 
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Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Федоренко С.М. - депутат міської ради, голова комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій. 
Повідомив, що профільна комісія даний проект рішення 
вивчила, підтримала та рекомендувала прийняти в 
цілому. 
Вніс пропозицію поставити на голосування проект 
рішення запропонований архітектором міста та 
підтриманий профільною комісією, а якщо він не буде 
підтриманим, розглянути пропозицію гр. Малофієнка 
В.В. Отже, ставиться на голосування пропозиція 
профільної комісії підтримати проект рішення в цілому. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати: 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 200-08-06 (додається). 
Про розроблення змін до Генерального плану міста, 
Детального плану території 10-мікрорайону 
(коригування). 
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" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№201-08-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі в користування 
земельних ділянок, надання дозволів на складання 
технічної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками, надання 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 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" - 38 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
До даного проекту рішення за пропозиціями профільної 
комісії були запропоновані наступні зміни: 
- відмовити по п.п.1.5 стосовно фізичної особи -
підприємця Приступи І.Ф. та викласти у наступній 
редакції у пункті «19.3гідно з рекомендацією постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій відмовити у припиненні права користування 
земельною ділянкою фізичній особі - підприємцю 
Приступі Івану Федоровичу площею 0,1793 га по 
вул.Лісовій, 2». 

Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати, 

"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
- відкласти для додаткового вивчення по п.п.10.4 стосовно 
товариства з обмеженою відповідальністю «Т-Фактор» та 
викласти у наступній редакції у пункті «20.3гідно з 
рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій відкласти для додаткового 
вивчення розгляд питання щодо надання дозволу на 
складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договору оренди) 
земельної ділянки, на якій розміщене майно, що являється 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий 
Протокольне 
доручення: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

власністю товариства з обмеженою відповідальністю «Т-
Фактор», орієнтовною площею 0,9315 га для будівництва 
та обслуговування об'єкту незавершеного будівництва по 
вул.Черняховського, 21-6» 
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Надав протокольне доручення заступнику міського 
голови Андрєєву В.О. провести спільну нараду з 
керівництвом ОП «Броварипромжитлобуд», ТОВ 
«Північзахідтрансгруп», ТОВ «Т-Фактор» та 
інвесторами по питанню подальшого будівництва 
житлового будинку, в зв'язку зі зміною користувача 
земельної ділянки. Після узгодження всіх питань 
винести даний проект рішення на засідання сесії. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 

у п.п.13.6 профільною комісією рекомендовано 
доповнити словами «Рекомендувати встановити режим 
торгівлі алкогольними напоями до 22.00 год.». 
Хто за дану пропозицію профільної комісії, прошу 
голосувати, 
"за" - 39 
"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 
змінами. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 202-08-06 (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 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Виступив: 

Доповідає: 

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 у профільної комісії зауважень не було. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції або 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 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 203-08-06 (додається). 
Про продаж 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 8 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Попросив наголосити вартість одного кв.м. 
представлених земельних ділянок. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Вартість одного кв.м. земельної ділянки по п.п. 1.1 - 172 
грн.96 коп., а по п.п. 1.2 - 170 грн.96 коп. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити по п.п. 1.2 стосовно ТОВ «Євро 
Фудс ГБ Україна», чи визначено ДБН розмір площі яка 
дається для обслуговування об'єктів виробництва. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Пояснила, що дане питання не відноситься до 
компетенції земельного відділу, але згідно договору 
оренди дана земельна ділянка находиться в 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

користуванні підприємства. 
Повідомив, що дана земельна ділянка раніше була в 
користуванні трикотажної фабрики ВАТ «Софія», яка 
відмовилась від неї і відповідно вся територія була 
передана в оренду ТОВ «Євро Фудс ГБ Україна». 
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 8 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 204-08-06 (додається). 
Про надання повноважень щодо укладання 
договорів 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. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"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 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 205-08-06 (додається). 
Про внесення змін до рішень 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 8 
"проти " - не було 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

24. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

"утримались" - 1 
"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 8 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 206-08-06 (додається). 
Про затвердження переліку земельних ділянок для 
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 8 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Наголосив про те, що відповідно до Земельного кодексу 
України на конкурентних засадах здійснюється продаж 
як права оренди на земельну ділянку так і права 
власності. Вніс пропозицію продавати на торгах 
земельні ділянки з правом власності. 
Пояснив, що продаж права оренди дасть можливість 
постійного надходження коштів до міського бюджету. 
Михайлов О.М. - депутат міської ради. 
Виступив на підтримку даного проекту рішення 
пояснив, що при надані земельної ділянки в оренду 
спочатку та продаж її у власність згодом дасть більших 
фінансових надходжень до міського бюджету в загалом. 
Федоренко С.М. - депутат міської ради, голова комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій. 
Запропонував підтримати проект рішення, оскільки 
профільна комісія детально вивчала дане питання і 
прийшла до висновку, що тільки надаючи земельну 
ділянку в оренду можна контролювати забудовника та 
не допускати захаращування території та її перепродаж. 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

26. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Повідомив про те, що в травні буде проведений захід -
День інвестора, на якому планується залучити всіх 
бажаючих прийняти участь в аукціоні на продаж даних 
земельних ділянок. 
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 8 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 207-08-06 (додається). 
Про продаж права оренди земельної ділянки 
орієнтованою площею 0,0769 га, розташованої по 
бульв. Незалежності в районі розміщення заводу 
«Стріла». 
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 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"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 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 208-08-06 (додається). 
Про продаж права оренди земельної ділянки 
орієнтованою площею 0,2710 га, розташованою по 
вул. Грушевського в районі розміщення буд. №1. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Попросив наголосити доповідача під що планується 
використання даної земельної ділянки. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

28. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

земельного відділу - заступник начальника. 
Повідомила, що дана земельна ділянка планується бути 
використана під будівництво тенісних кортів. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції або 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 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 209-08-06 (додається). 
Про продаж права оренди земельної ділянки 
орієнтованою площею 0,0090 га, розташованої по 
вул. Королейка 68 - г. 
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 8 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"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 8 
- не було 

"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 210-08-06 (додається). 
Про продаж права оренди земельної ділянки 
орієнтованою площею 0,6000 га, розташованої по 
бульв. Незалежності в районі розміщення 
шиноремонтного заводу. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

29. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

"проти " 
"утримались" 

земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 8 

- не було 
- 1 

"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 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 211-08-06 (додається). 
Про звільнення від сплати земельного податку 
державного підприємства Радіопередавальний 
центр. 
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 9 
"проти " - не було 
"утримались" - 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 яка мотивація прийняття даного 
рішення. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Пояснила, що на сьогоднішній день ДП 
Радіопередавальний центр знаходиться в скрутному 
фінансовому положенні, їх заборгованість складає 
близько 4 млн.грн. 
Додатково пояснив, що на території ДП 
Радіопередавального центру по вул.Кутузова 
знаходяться городи мешканців міста, які їх обробляють 
вже багато років. І в зв'язку з тим, що на сьогоднішній 
день розглядається судова справа щодо заборгованості 
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Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

ЗО. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

ДП Радіопередавальиого центру, стоїть питання 
заборони користування мешканцями міста даними 
городами. Тому виникла пропозиція звільнити ДП 
Радіопередавальний центр від сплати земельного 
податку по вул.Кутузова, 6, а ДП Радіопередавальний 
центр в свою чергу заключить з власниками городів 
договори на їх користування. 
Трощенко І.В. - депутат міської ради. 
Уточнив, чи будуть списані борги у розмірі 4 млн.грн. 
ДП Радіопередавальний центр після прийняття даного 
рішення? 
Пояснив, що даним рішенням ДП Радіопередавальний 
центр лише звільнюється від сплати податку на землю 
по вул.Кутузова, 6 на бюджетний період, а борги 
залишаються за підприємством. 
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" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 212-08-06 (додається). 
Про проведення інвентаризації земель державної і 
комунальної власності в межах міста Бровари. 
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" - 39 
"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 9 
- не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
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31. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

32. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

№ 213-08-06 (додається). 
Про продаж права оренді земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,4500 га, розташованої по вул. 
Базовій в районі кладовища. 
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" - 38 
"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. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 214-08-06 (додається). 
Про продаж права оренді земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,5000 га, розташованої по 
Об'їзній дорозі. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання та зазначила про технічну 
правку в проекті рішення. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Зазначила, що у пункті 4 проекту рішення технічна 
правка - замість «...за рахунок земель 
промисловості...» читати як «...за рахунок земель 
комерційного використання...». 
Ставиться на голосування про внесення технічної 
правки у пункт 4. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

33. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

34. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

"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 і 
правкою. 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованою правкою, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 215-08-06 (додається). 
Про продаж права оренді земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,4500 га, розташованої по вул. 
Базовій. 
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 8 
"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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

- 3 8 
- не було 

"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 216-08-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до рішення 
Броварської міської ради від 30.12.2010 р. №110-05-
06 «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" 
проти 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

35. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

36. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

"за" - 3 9 
"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 9 
проти - не було 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 217-08-06 (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" - 39 
"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" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 218-08-06 (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 1,2,3,6,7». 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
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Доповідає: Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Наголосила про те, що відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 21.03.2011 № 257-р 
«Про внесення змін до переліку об'єктів, що 
фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-
економічний розвитою) та згідно рішення Київської 
обласної ради від 21.04.2011 року № 089-06-УІ «Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 30.12.2010 
№ 032-03- VI «Про обласний бюджет Київської області 
на 2011 рік» збільшується доходна та видаткова частина 
бюджету міста на суму 6000,0 тис.грн, а саме, на 
реконструкцію плавального басейну «Купава» в сумі 
3000,0 тис.грн, проектування та будівництво, першої 
черги, розширення вул. Київської для облаштування 
тролейбусної лінії в сумі 3000,0 тис.грн. та збільшити 
доходну та видаткову частину бюджету міста в частині 
міжбюджетних трансфертів на загальну суму 131,1 
тис.грн. 
В зв'язку з чим до проекту рішення пропонуються 
наступні зміни: 
- в підпункти пункту 1 внести зміни та викласти його у 
наступній редакції: «1.Внести наступні зміни до 
рішення міської ради від 30.12.2010 року №114-
05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» (зі змінами, 
внесеними рішенням міської ради від 17.03.2011 № 179-
07-06): 
1.1 в пункті 1 цифру «217 183,1» замінити на цифру 
«223 306,6»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «187 384,4» замінити на цифру 
«193 408,9»; 
1.3. в пункті 1.2. цифру «29 798,7» замінити на цифру 
«29 897,7»; 
1.4 в пункті 2 цифру «217 184,1» замінити на цифру 
«223 700,167»; 
1.5 в пункті 2.1 цифру «187 384,4» замінити на цифру 
«187 558,9»; 
1.6. в пункті 2.2. цифру « 29 799,7» замінити на цифру 
«36 141,267»; 
1.7.в пункті 9 цифру «32 145,7» замінити на цифру 
«32 538,267» 
- пункти 2 та 3 в зв'язку із внесенням доповнень до 
проекту рішення читати як 4 та 5 відповідно. 
- доповнити проект рішення наступними пунктами: 
«2. Доповнити рішення Броварської міської ради від 
30.12.2010 № 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» 
додатком № 6 «Джерела фінансування бюджету міста 

зо 



Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

37. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

на 2011 рік», внісши при цьому відповідні зміни до 
нумерації додатків до рішення» та «3. Доповнити 
рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 № 114-
05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» пунктом 3.1. з 
текстом наступного змісту «установити профіцит 
загального фонду місцевого бюджету у сумі 6000,0 
тис.грн., напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6)» та 
пунктом 3.2. з текстом наступного змісту «установити 
дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 
6000,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити 
надходження коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) (додаток 6)». 
Ставиться на голосування пропозиція включити в 
проект рішення запропоновані правки. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 

- 3 9 "за" 
"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 з 
правками. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими правками, прошу голосувати. 
"за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
правками № 219-08-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради №173-07-06 від 17.03.2011 р. «Про 
затвердження комплексної програми підтримки 
громадських формувань та профілактики 
злочинності у місті Бровари на 2011-2015 роки». 
Пишний Р.В. - в.о. начальника відділу дільничних 
інспекторів Броварського міського відділу міліції. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

з і 



Головуючим: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

38.Різне. 
Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Оксютенко В.М. - депутат міської ради, голова комісії з 
питань законності та правопорядку. 
Пояснив, що даний проект рішення розглядався на 
комісії, зауважень не було, рекомендовано прийняти в 
цілому. 
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" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 218-08-06 (додається). 
Попросив пояснити чому до сих пір не виконано 
доручення, щодо облаштування приймалень 
дільничних інспекторів в ЖЕКах міста? 
Пишний Р.В. - в.о. начальника відділу дільничних 
інспекторів Броварського міського відділу міліції. 
Доповів що дана робота ведеться, є проблеми з 
визначенням відповідних кімнат в приміщеннях ЖЕКів. 
Наголосив про те, що дане завдання було надано ще 
місяць назад, а отже, робота в даному напрямку не 
ведеться і тому доручив прискорити її виконання, а 
начальнику відділу дільничних інспекторів 
Броварського міського відділу міліції Хартановичу Р.А. 
доповісти в найближчий час. 

Запропонував розглянути в «Різному» звернення 
депутата Іваненка О.В. 
Іваненко О.В. - депутат міської ради. 
Звернувся до депутатів з повідомленням про те, що 
28.05.2011 року в м.Бровари відбудеться захід - Раллі 
серед людей з обмеженими можливостями. В заході 
погодились прийняти участь 32 екіпажі. Для вирішення 
деяких організаційних питань необхідна фінансова 
допомога в розмірі 17 тис.грн., тому виникла пропозиція 
звернутись до депутатів - допомогти фінансово. 
Михайлов О.М. - депутат міської ради. 
Виступив по наступним питанням: 
1. Повідомив про те, що з 5 по 9 травня відбудеться 
міжнародний турнір з гандболу пам'яті видатного 
гандболіста м. Бровари Олега Великого, в даному 
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Головуючий: 

Міський голова 

турнірі прийматимуть участь юнацькі команди. Турнір 
проходитиме в училищі фізичної культури. 
2. Наголосив про два своїх депутатські звернення, які 
були зареєстровані в апараті Броварської міської ради, 
щодо облаштування пішохідного переходу по вул. 
Возз'єднання навпроти центрального входу ЗОШ № 9 та 
щодо численних скарг від мешканців будинку №16 по 
вул. Гагаріна по питанню капітального ремонту 
електро- та тепломереж, які вийшли з ладу після 
пожарів у будинку та лише частково відновлені. 
Привітав всіх присутніх з наступаючим святом 
Великодня . 
Якщо заперечень немає, пропоную закрити восьме 
чергове засідання сесії Бдовщгської міської ради 
шостого скликані 

пожко 
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Склад запрошених на 8-у чергову сесію Броварської міської 
ради VI скликання 

1. Вознюк Костянтин 
Олександрович 

2. Лудченко Діана Костянтинівна 

3. Багмут Наталія Андріївна 
4. Майборода Світлана 

Анатоліївна 

5. Данюк Тетяна Іванівна 

6. Паламарчук Наталія Олексіївна -
7. Загуменний Микола Васильович -
8. Пишний Руслан Вікторович 

9. Копачевська Алла Миколаївна 

10. Кондратьев Василь 
Миколайович 

11. Івашковський Віталій 
Володимирович 

12. Рибакова Лілія Євгенівна 

13. Виноградова Лариса 
Миколаївна 

14. Кузнецов Костянтин 
Валентинович 

15. Баба-Мірзоєва Альбіна 
Валентинівна 

Начальник управління житлово-
комунального господарства 
Директор Броварського міського 
територіального центру соціального 
обслуговування 
Начальник відділу культури 
Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника 
В.о. начальника управління комунальної 
власності 
Начальник фінансового управління 
Начальник управління економіки 
В.о. начальника відділу дільничних 
інспекторів Броварського міського 
відділу міліції 
Начальник відділу по роботі з 
роботодавцями Броварського 
міськрайонного центру зайнятості 
Начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення 
Голова Броварського відділення Спілки 
ветеранів війни в Афганістані 
Начальник управління містобудування та 
архітектури, головний архітектор міста 
Заступник міського голови 

Керуючий справами виконкому 

Начальник юридичного відділу 

Також присутні представники засобів масової інформації 


