
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ № 9 
засідання сесії Броварської міської ради VI скликання 

від 09 червня 2011 року 



ПЕРЕЛІК 09 

рішень, прийнятих на дев'ятій черговій сесії Броварської 
міської ради VI скликання 

№ 
п/п 

від 9 червня 2011 року 

Назва рішення 

1. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари квартир. 

2. 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. 

3. Про затвердження Статуту Комунального підприємства 
Броварської міської ради Київської області 
«Броваритепловодоенергія» в новій редакції. 

4. Про затвердження Статуту Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» м.Бровари Київської 
обл. у новій редакції. 

5. Про затвердження доповнень до статуту Комунального 
підприємства «Аптека матері і дитини». 

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

7. Про затвердження проектів внесення змін в Детальні плани 
територій. 

8. Про розроблення зміни в Детальний план території на 
перетині вул. Красовського та вул. Кутузова в районі 
заводу «Торгмаш», Детального плану території 
обмеженого вул.Київською, вул.Металургів, 
вул.Черняховського, бульв.Незалежності. 

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

10. 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». 

Номер 
рішення 

221-09-06 

222-09-06 

223-09-06 

224-09-06 

225-09-06 

226-09-06 

227-09-06 

2 2 8 - 0 0 - 0 6 

229-09-06 

230-09-06 



11. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 231 -09-06 
міської ради від 13.05.2010 № 1513-83-05 «Про внесення 
змін до «Міської програми по будівництву IV житлового 
району м.Бровари на 2008-2011 роки»,затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 27.03.2008 року № 
682-32-05». 

12. Про припинення права користування земельними 232-09-06 
ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі в постійне користування та у 
власність земельних ділянок, поновлення договорів оренди 
земельних ділянок, надання дозволів на складання 
технічної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради. 

13. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність 233-09-06 
та користування, 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. 

14. Про продаж земельної ділянки. 234-09-06 
15. Про надання повноважень щодо укладення договорів про 235-09-06 

оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки. 

16. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради. 236-09-06 

17. Про попереднє погодження місць розташування 237-09-06 
тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності. 

18. Про затвердження договорів про внесення змін до 238-09-06 
договорів оренди земельних ділянок. 

19. Про хід виконання «Програми залучення інвестицій та 239-09-06 
поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 2009-
2011 p.p.» у 2010 році. 

20. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста 240-09-06 
Бровари за І квартал 2011 року. 

21. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 241 -09-06 
30.12.2010 року №114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» 
та додатків 1,2,3,6,7,8». 

22. Про прийняття коштів на здійснення видатків, що 242-09-06 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів з районного бюджету Броварського району до 
бюджету міста Бровари. 

23. Про встановлення місцевих податків і зборів. 243-09-06 



24. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 244-09-06 
З лютого 2011 року № 148-06-06 «Про затвердження 
Регламенту Броварської міської ради Київської області VI 
скликання» 

25. Про затвердження плану роботи Броварської міської ради 245-09-06 
на II півріччя 2011 року. 

26. Про затвердження списку народних засідателів 246-09-06 
Броварського міськрайонного суду Київської області. 

27. Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 247-09-06 
прокурора державного радника юстиції 1 класу Гарника 
М.В. від 07.06.2011 № 2619 на рішення Броварської міської 
ради № 550-30-05 від 20.12.2007 року про затвердження 
«Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності 
територіальної громади міста Бровари» 

28. Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 248-09-06 
прокурора державного радника юстиції 1 класу Гарника 
М.В. від 07.06.2011 № 2620 на рішення Броварської міської 
ради № 1124-63-05 від 28.05.2009 року «Про делегування 
повноважень виконавчому комітету Броварської міської 
ради щодо надання містобудівних умов і обмежень 
забудови земельних ділянок об'єктів містобудування 
незалежно від форми власності» 

29. Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 249-09-06 
прокурора державного радника юстиції 1 класу Гарника 
М.В. від 07.06.2011 № 2621 на рішення Броварської міської 
ради № 481-28-05 від 25.10.2007 року «Про затвердження 
Правил розміщення малих архітектурних форм для 
здійснення підприємницької діяльності» 

30. Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 250-09-06 
прокурора державного радника юстиції 1 класу Гарника 
М.В. від 07.06.2011 № 2622 на рішення Броварської міської 
ради № 107-08-05 від 21.09.2006 року про затвердження 
«Правил забудови міста Бровари» 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л № 0 9 

Дев'ятої чергової сесії Броварської міської ради 
шостого скликання 

09 червня 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. 
Депутат Київської обласної ради - Загуменна Т. В. 
Перший заступник Головного управління 
з питань надзвичайних ситуацій КОДА - Підкоморний Я.М. 

Запрошені: - 13 (список додається) 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 6 

1. Берізко М.М. - хворий 
2. Віканов Є.П. - причина відсутності не відома 
3. Гредунов Є.В. - запізнився 
4. Кириченко О.В. - запізнився 
5. Колесніков В.О. - відрядження 
6. Погарський Я.А. - відрядження 

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

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

Голосували: " з а " - 37 
"проти " - не було 

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

Вирішили: Відкрити дев'яту чергову сесію Броварської міської ради 
VI скликання. 

і 



Головуючий: Чи є зауваження до присутніх у сесійній залі? 
Зауважень не було. 

Головуючий: 
Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Затвердження Порядку денного 
Запропонував прийняти Порядок денний за основу: 

"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
До порядку денного пропонуються внести наступні 
зміни: 
- За поданням земельного відділу Броварської міської 
ради пропонується зняти з розгляду порядку денного 
питання № 19-28, що стосуються підготовки та 
проведення земельних аукціонів з продажу права оренди. 
Ставиться на голосування пропозиція зняти з розгляду 
порядку денного наголошені питання. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати: 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
- До Броварської міської ради від Броварського 
міжрайонного прокурора державного радника юстиції І 
класу Гарника М.В. надійшли протести щодо скасування 
деяких рішень Броварської міської ради. 
Отже, ставиться на голосування пропозиція включити 
додатково до порядку денного питання: 
«Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 
прокурора державного радника юстиції 1 класу Гарника 
М.В. від 07.06.2011 № 2619 на рішення Броварської 
міської ради № 550-30-05 від 20.12.2007 року про 
затвердження «Порядку списання основних засобів з 
балансів підприємств, установ та організацій комунальної 
власності територіальної громади міста Бровари». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Ставиться на голосування пропозиція включити додатково 
до порядку денного питання: 
«Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 
прокурора державного радника юстиції 1 класу Гарника 
М.В. від 07.06.2011 № 2620 на рішення Броварської 
міської ради № 1124-63-05 від 28.05.2009 року «Про 
делегування повноважень виконавчому комітету 



Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Броварської міської ради щодо надання містобудівних 
умов і обмежень забудови земельних ділянок об'єктів 
містобудування незалежно від форми власності». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Ставиться на голосування пропозиція включити додатково 
до порядку денного питання: 
«Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 
прокурора державного радника юстиції 1 класу Гарника 
М.В. від 07.06.2011 № 2621 на рішення Броварської 
міської ради № 481-28-05 від 25.10.2007 року «Про 
затвердження Правил розміщення малих архітектурних 
форм для здійснення підприємницької діяльності». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Ставиться на голосування пропозиція включити додатково 
до порядку денного питання: 
«Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 
прокурора державного радника юстиції 1 класу Гарника 
М.В. від 07.06.2011 № 2622 на рішення Броварської 
міської ради № 107-08-05 від 21.09.2006 року про 
затвердження «Правил забудови міста Бровари». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
- Відповідно до прийнятого Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» пропонується зняти з 
розгляду питання №2 «Про встановлення пільгової 
орендної плати». Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до порядку денного? 
Із зали надійшла пропозиція затвердити порядок денний в 
цілому зі змінами. 
Хто за те, щоб прийняти даний порядок денний в цілому зі 
змінами, прошу голосувати. 

з 



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

Вирішили: 
Прийняти порядок денний в цілому зі змінами: 
1.Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 
м. Бровари квартир. 
2.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. 
3. «Про затвердження Статуту Комунального підприємства Броварської міської 
ради Київської області «Броваритепловодоенергія» в новій редакції». 
4.Про затвердження Статуту Дитячого естетико-натуралістичного центру 
«Камелія» м.Бровари Київської обл. у новій редакції. 
5.Про затвердження доповнень до статуту Комунального підприємства «Аптека 
матері і дитини». 
6.Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату міської 
ради та виконкому, виконавчих органів ради. 
7.Про затвердження проектів внесення змін в Детальні плани територій. 
8.Про розроблення зміни в Детальний план території на перетині вул. 
Красовського та вул. Кутузова в районі заводу «Торгмаш», Детального плану 
території обмеженого вул .Київською, вул.Металургів, вул.Черняховського, 
бульв.Незалежності. 
9.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 №1508-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008-2011 
роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. №591-
32-05». 
Ю.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». 
1 І.Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 № 1513-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву IV житлового району м.Бровари на 2008-2011 роки»,затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 27.03.2008 року № 682-32-05». 
12.Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в постійне користування 
та надання в оренду земельних ділянок, поновлення договорів оренди 
земельних ділянок та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 
13.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. 
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14.Про продаж земельної ділянки. 
15.Про надання повноважень щодо укладення договорів про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 
16.Про внесення змін до рішень Броварської міської ради. 
17.Про попереднє погодження місць розташування тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності. 
18.Про затвердження договорів про внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок. 
19.Про хід виконання «Програми залучення інвестицій та поліпшення 
інвестиційного клімату в м.Бровари на 2009-2011 p.p.» у 2010 році. 
20.Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бровари за І квартал 
2011 року. 
21.Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 року 
№114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,6,7,8». 
22.Про прийняття коштів на здійснення видатків, що враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету 
Броварського району до бюджету міста Бровари. 
23 .Про встановлення місцевих податків і зборів. 
24.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» 
25.Про затвердження плану роботи Броварської міської ради на II півріччя 2011 
року. 
26.Про затвердження списку народних засідателів Броварського міськрайонного 
суду Київської області. 
27.Про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора державного 
радника юстиції 1 класу Гарника М.В. від 07.06.2011 № 2619 на рішення 
Броварської міської ради № 550-30-05 від 20.12.2007 року про затвердження 
«Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та 
організацій комунальної власності територіальної громади міста Бровари». 
28.Про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора державного 
радника юстиції 1 класу Гарника М.В. від 07.06.2011 № 2620 на рішення 
Броварської міської ради № 1124-63-05 від 28.05.2009 року «Про делегування 
повноважень виконавчому комітету Броварської міської ради щодо надання 
містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок об'єктів 
містобудування незалежно від форми власності». 
29.Про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора державного 
радника юстиції 1 класу Гарника М.В. від 07.06.2011 № 2621 на рішення 
Броварської міської ради № 481-28-05 від 25.10.2007 року «Про затвердження 
Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької 
діяльності». 
30.Про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора державного 
радника юстиції 1 класу Гарника М.В. від 07.06.2011 № 2622 на рішення 
Броварської міської ради № 107-08-05 від 21.09.2006 року про затвердження 
«Правил забудови міста Бровари». 
31.Різне. 
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1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари квартир. 
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 
власності. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Бобко A.M. - депутат міської ради, голова комісії з 
питань комунальної власності та приватизації. 
Наголосив, що дане питання розглядалось на 
профільній комісії та було рекомендовано до 
прийняття в цілому без змін. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, 
прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 221-09-06 (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 7 
"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' 

- 3 7 
- не було 



Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 222-09-06 (додається). 
«Про затвердження Статуту Комунального 
підприємства Броварської міської ради Київської 
області «Броваритепловодоенергія» в новій 
редакції». 
Сафронов С.В. - виконуючий обов'язки директора 
КП «Броваритепловодоенергія». 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Бобко A.M. - депутат міської ради, голова комісії з 
питань комунальної власності та приватизації. 
Наголосив, що дане питання розглядалось на 
профільній комісії та було рекомендовано до 
прийняття в цілому без змін. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, 
прошу голосувати. 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 223-09-06 (додається). 
Про затвердження Статуту Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» м.Бровари 
Київської обл. 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 7 
"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. 
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Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 224-09-06 (додається). 
До сесійної зали увійшов депутат Кириченко О.В. 
Всього присутньо 37 депутатів. 
Про затвердження доповнень до статуту 
Комунального підприємства «Аптека матері і 
дитини». 
Деменко О.І. - завідуючий КП «Аптека матері і 
дитини». 
Доповів по суті питання та наголосив що до проекту 
рішення профільна комісія рекомендувала внести 
зміни. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу, а 
потім перейти до розгляду рекомендованих змін. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Шкуренко П.В. - депутат міської ради, секретар 
комісії з питань соціального захисту населення, 
охорони здоров'я та довкілля. 
Доповів про рекомендовану профільною комісією зміну 
до проекту рішення - в доповнені до проекту рішення 
викласти пункт 2 в новій редакції, а саме «2. Пункт 3.1 
розділу 3 доповнити двома новими абзацами наступного 
змісту: 
- на зберігання, перевезення, придбання, реалізацію 
(відпуск) та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, згідно 
чинного законодавства України; 
- на виробництво (виготовлення) лікарських засобів в 
умовах аптеки». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
зміною. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Доповідає: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованою зміною, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
зі зміною № 225-09-06 (додається). 
Попросив Деменка О.І. пояснити які відбудуться зміни 
для мешканців міста в зв'язку з прийняттям даного 
рішення. 
Деменко О.І. - завідуючий КП «Аптека матері і 
дитини». 
Прийняття даного рішення дасть змогу КП «Аптека 
матері і дитини» виготовляти та реалізовувати ліки, 
які раніше мешканці не могли придбати в місті. Крім 
того це буде єдина така аптека не лише в місті, а й в 
районі. 
Про затвердження змін до структури, загальної 
чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради. 
Ільєва Ірина Миколаївна - в.о. начальника відділу з 
організаційної та кадрової роботи - 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" - 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" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 226-09-06 (додається). 
Про затвердження проектів внесення змін в 
Детальні плани територій. 
Рибакова Лілія Євгенівна - начальник управління 
містобудування та архітектури, головний архітектор 
міста. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Доповідає: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в 
проголосованою зміною, прошу голосувати, 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в ціло 
зі зміною № 225-09-06 (додається). 
Попросив Деменка О.І. пояснити які відбудуться змії 
для мешканців міста в зв'язку з прийняттям даної' 
рішення. 
Деменко О.І. - завідуючий КП «Аптека матері 
дитини». 
Прийняття даного рішення дасть змогу КП «Аптека 
матері і дитини» виготовляти та реалізовувати ліки, 
які раніше мешканці не могли придбати в місті. Крім 
того це буде єдина така аптека не лише в місті, а й в 
районі. 
Про затвердження змін до структури, загальної 
чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради. 
Ільєва Ірина Миколаївна - в.о. начальника відділу з 
організаційної та кадрової роботи - заступник 
начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 

- 3 8 
- 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 

- не було 
- не було 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 226-09-06 (додається). 
Про затвердження проектів внесення змін в 
Детальні плани територій. 
Рибакова Лілія Євгенівна - начальник управління 
містобудування та архітектури, головний архітектор 
міста. 

"за" 
"проти " 

"проти" 
"утримались" 

9 



Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Доповідає: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованою зміною, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
зі зміною № 225-09-06 (додається). 
Попросив Деменка О.І. пояснити які відбудуться зміни 
для мешканців міста в зв'язку з прийняттям даного 
рішення. 
Деменко О.І. - завідуючий КП «Аптека матері і 
дитини». 
Прийняття даного рішення дасть змогу КП «Аптека 
матері і дитини» виготовляти та реалізовувати ліки, 
які раніше мешканці не могли придбати в місті. Крім 
того це буде єдина така аптека не лише в місті, а й в 
районі. 
Про затвердження змін до структури, загальної 
чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради. 
Ільєва Ірина Миколаївна - в.о. начальника відділу з 
організаційної та кадрової роботи - 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" - 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" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 226-09-06 (додається). 
Про затвердження проектів внесення змін в 
Детальні плани територій. 
Рибакова Лілія Євгенівна - начальник управління 
містобудування та архітектури, головний архітектор 
міста. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"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" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 227-09-06 (додається). 
Про розроблення зміни в Детальний план території на 
перетині вул. Красовського та вул. Куту зо ва в районі 
заводу «Торгмаш», Детального плану території 
обмеженого вул.Київською, вул.Металургів, 
вул.Черняховського, бульв.Незалежності. 
Рибакова Лілія Євгенівна - начальник управління 
містобудування та архітектури, головний архітектор 
міста. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 8 
"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 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 228-09-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення 
Броварської міської ради від 13.05.2010 №1508-83-
05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

призначення на 2008-2011 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 
р. №591-32-05». 
Маркусевич Б.С. - начальник відділу капітального 
будівництва. 
Доповів по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"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 8 "за" 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 229-09-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення 
Броварської міської ради від 13.05.2010 №1510-83-
05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції магістральних 
вулиць загальноміського призначення на 2008-2011 
роки», затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14 січня 2008 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 8 
"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" - не було 



Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 230-09-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення 
Броварської міської ради від 13.05.2010 № 1513-83-
05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву IV житлового району м. Бровари на 
2008-2011 роки»,затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 27.03.2008 року № 682-
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 8 
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 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 231-09-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі в постійне 
користування та надання в оренду земельних 
ділянок, поновлення договорів оренди земельних 
ділянок 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 про те, що за 
рекомендацією профільної комісії до проекту рішення 
запропоновані зміни. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу, а 
потім перейти до розгляду рекомендованих 
профільною комісією змін. Хто за дану пропозицію, 
прошу голосувати. 
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Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

"за" - 3 8 
"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 за пропозицією профільної 
комісії були запропоновані наступні зміни: 
- в п.п.6.2 змінити термін оренди на 1 рік стосовно 
товариства з обмеженою відповідальністю 
„Броварський домобудівний комбінат „Меркурій" та 
викласти даний підпункт у наступній редакції «6.2. 
договір оренди земельної ділянки укладений між 
Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства 
„Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800204 від 18.04.2006 року, на земельну 
ділянку площею* 4,3160 га, в тому числі 0,0315 га -
землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мереж комунікацій, для котеджної забудови з 
елементами паркової зони - землі житлової забудови, 
по вул. Василя Симоненка-Соборна в ІУ житловому 
районі терміном на 1 рік». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії по п.п.6.2. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
- змінити термін оренди на 1 рік в п.п. 6.5, стосовно 
товариства з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій", в п.п.6.6, стосовно 
приватного підприємства „Будівельна компанія 
„Сомпекс", в п.п.6.7, стосовно товариства з обмеженою 
відповідальністю „Лагрітос" та в п.п.6.8, стосовно 
приватного підприємства „АМТ пласт" та викласти дані 
підпункти в наступній редакції: 

«6.5.договір оренди земельної ділянки укладений між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю „Броварський домобудівний комбінат 
„Меркурій", зареєстрований у Київській регіональній філії 

із 



Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за №040533800203 від 14.11.2005 року, на 
земельну ділянку площею 0,5948 га, в тому числі 0,0070 га 
- землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку - землі житлової 
забудови, по вул. Шевченка,4-а терміном на 1 рік; 

б.б.договір оренди земельної ділянки укладений між 
Броварською міською радою та приватним підприємством 
„Будівельна компанія „Сомпекс" зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства 
„Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040633800216 від 20.04.2006 року, на земельну ділянку 
площею 3,3000 га, в тому числі 0,1906 га - землі 
обмеженого використання - інженерні коридори 
каналізаційної мережі та лінії електропередач, для 
будівництва та обслуговування виробничої бази - землі 
промисловості, по вул..Красовського в районі розміщення 
виробничої бази терміном на 1 рік; 

6.7.договір оренди земельної ділянки, укладений між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю „Лагрітос" посвідчений Базир Н.М. 
приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу 
07.02.2007 року за № 178, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040733800018 від 
01.03.2007 року, на земельну ділянку площею 2,2393га для 
будівництва та обслуговування багатоквартирної житлової 
забудови - землі житлової забудови, по вул. В'ячеслава 
Чорновіла терміном на 1 рік; 

6.8.договір оренди земельної ділянки укладений 
між Броварською міською радою та приватним 
підприємством „АМТ пласт", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства 
„Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040533800155 від 21.09.2005 року, на земельну 
ділянку площею 0,0816 га, з них 0,0074 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор 
мереж комунікацій, для будівництва та 
обслуговування магазину продовольчих товарів -
землі комерційного використання, по вул. 
Богунській,16-а терміном на 1 рік». 
- в п.п.6.9, стосовно фізичної особи-підприємця 
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Головуючий: 

Голосували 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Беліченко С.В., змінити термін оренди на 3 роки та 
викласти у наступній редакції «6.9.договір оренди 
земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем 
Беліченко Світланою Володимирівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040733800105 
від 07.08.2007 року, на земельну ділянку площею 
0,0430 га, з них 0,0123 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для обслуговування не житлового 
приміщення - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна,19 терміном на 3 роки». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії щодо зміни терміну оренди по п.п.6.5., 6.6, 6.7, 
6.8, 6.9. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
- відмовити по п.п.7.2, стосовно фізичної особи -
підприємця Красної І.П до приведення благоустрою 
прилеглої території та викласти даний підпункт у 
наступній редакції «20.3гідно з рекомендацією 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, відмовити у продовженні 
права на розміщення тимчасової споруди для 
здійснення підприємницької діяльності та укладенні 
договору особистого строкового сервітуту на земельну 
ділянку фізичній особі - підприємцю Красній Ірині 
Петрівні площею 0,0035га- землі обмеженого 
використання- інженерний коридор мереж 
комунікацій, для обслуговування кіоску в складі 
павільйону очікування - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна,14». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії щодо п.п.7.2. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 
*за" 
'проти 

- 3 8 
- не було 

'утримались" - не було 
'не голосували" - не було 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
- пункт 9 зняти для додаткового вивчення, стосовно 
об1 єднання співвласників багатоквартирного будинку 
„Престиж Сервіс" та викласти його у наступній 
редакції «9. Згідно з рекомендацією постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 
відкласти для додаткового вивчення розгляд питання 
про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність об'єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку „Престиж Сервіс" 
орієнтовною площею 0,6560 га, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, для обслуговування 
І та II черги багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Черняховського,21». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії про зняття пункту 9. Хто за дану пропозицію, 
прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
- зняти для додаткового вивчення п.п.10.1, стосовно 
товариства з обмеженою відповідальністю 
„Укрпромскло" та п.п.10.2, стосовно товариства з 
обмеженою відповідальністю „Каріна" та викласти дані 
підпункти у наступній редакції «21.Згідно з 
рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, відкласти для додаткового 
вивчення розгляд питання про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, на яких розміщене майно, що 
являється власністю юридичних осіб, у користування на 
умовах оренди: 

21.1.Товариству з обмеженою відповідальністю 
„Укрпромскло" орієнтовною площею 2,0676 га, за 
рахунок земель промисловості, для обслуговування 
частини майнового комплексу по вул. Київській,221; 

21.2.Товариству з обмеженою відповідальністю 
„Каріна" орієнтовною площею 0,1200 га, за рахунок 
земель промисловості, для обслуговування частини 
майнового комплексу по вул. Київській,221». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий 
Протокольне 
доручення: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

"за" 
"проти " 
(( 

Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії щодо зняття підпунктів 10.1 та 10.2. для 
додаткового вивчення. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 

- 3 8 
- не було 

утримались" - не було 
"не голосували" - не було 
Доручив заступнику міського голови Андрееву В.О. 
створити комісію з залученням земельного відділу 
Броварської міської ради, управління містобудування та 
архітектури Броварської міської ради, Броварського 
міського відділу земельних ресурсів та спільно вивчити 
питання про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. 
Київській,221, на яких розміщене майно, що являється 
власністю юридичних осіб, у користування на умовах 
оренди, в зв'язку з тим, що дані території згідно з 
Генеральним планом міста підлягають іншому цільовому 
призначенню. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
- додатково внести у пункт 18 підпункти 18.7 та 18.8 в 
зв'язку з внесенням технічної правки до рішень 
Броварської міської ради та викласти у наступній 
редакції: 
«18.7.від 21.04.2011 № 207-08-06 „Про затвердження 
переліку земельних ділянок для продажу на земельних 
торгах окремими лотами", в додаток до цього рішення, 
лот №1, слова „землі промисловості" замінити словами 
„землі комерційного використання", в зв'язку з 
технічною правкою; 
18.8.від 21.04.2011 № 211-08-06 „Про продаж права 
оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,6000 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення 
шиноремонтного заводу", в п.4 цього рішення слова „ за 
рахунок земель промисловості" замінити словами „за 
рахунок земель комерційного використання", в зв'язку з 
технічною правкою». 
Ставиться на голосування пропозиція, щодо внесення 
додаткових підпунктів в пункт 18. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 38 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
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Виступив: 

Доповіла: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Чередник Ю.П. - депутат міської ради. 
Запитав стосовно п.п. 17.10, чи не має технічної помилки 
в назві підприємства? 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Пояснила, що назва вказана вірно. 
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" - З 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з 
проголосованими правками № 232-09-06 (додається). 
Про передачу земельних ділянок громадянам у 
власність та користування, 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. 
До сесійної зали увійшов депутат Грєдунов Є.В. 
Всього присутньо 38 депутатів. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, 
прошу голосувати. 
"за" - 3 6 
"проти" - не було 
"утримались" - З 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 233-09-06 (додається). 
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14. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Про продаж 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 7 
"проти" - не було 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 234-09-06 (додається). 
Про надання повноважень щодо укладення 
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 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 
№ 235-09-06 (додається). 
Про внесення змін до рішень Броварської міської 
ради. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

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. 

- 3 9 "за" 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 236-09-06 (додається). 
Про попереднє погодження місць розташування 
тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності. 
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 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 
№ 237-09-06 (додається). 
Про затвердження договорів про внесення змін до 
договорів оренди 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. 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. 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 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
зі змінами № 238-09-06 (додається). 
Про хід виконання «Програми залучення інвестицій 
та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари 
на 2009-2011 p.p.» у 2010 році. 
Загуменний М.В. - начальник управління економіки. 
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 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 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
зі змінами № 239-09-06 (додається). 
Про затвердження звіту про виконання бюджету 
міста Бровари за І квартал 2011 року. 
Сторожук Т.О. - виконуюча обов'язки начальника 
управління фінансування - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 

- 3 6 "за" 
проти 
'утримались' 

- не було 
- З 
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Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"не голосували" - не було. 
Попросив озвучити , яке виконання бюджету міста на 
сьогоднішній день? 
Сторожук Т.О. - виконуюча обов'язки начальника 
управління фінансування - заступник начальника. 
Відповіла, що станом на 01.06.2011 року виконання 
бюджету міста складає 116, 5%. 
08.06.2011 р. відбулось засідання Колегії обласного 
фінансового управління, яке виконання бюджету на 
01.06.2011 року по області? 
Сторожук Т.О. - виконуюча обов'язки начальника 
управління фінансування - заступник начальника. 
За перше півріччя по Київські області виконанн 
бюджету склало 113%. 
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 

- 3 6 
- не було 

"утримались" - З 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 240-09-06 (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 1,2,3,6,7,8». 
Сторожук Т.О. - виконуюча обов'язки начальника 
управління фінансування - 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 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" - не було 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 241-09-06 (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 прийняття коштів на здійснення видатків, що 
враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетіпіх трансфертів з районного бюджету 
Броварського району до бюджету міста Бровари. 
Сторожук Т.О. - виконуюча обов'язки начальника 
управління фінансування - 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 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 
№ 242-09-06 (додається). 
Про встановлення місцевих податків і зборів. 
Сторожук Т.О. - виконуюча обов'язки начальника 
управління фінансування - 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? 
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 
№ 243-09-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради від 3 лютого 2011 року № 148-06-06 «Про 
затвердження Регламенту Броварської міської ради 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

про зміни та 

Київської області VI скликання». 
Вийшов депутат Антоненко В.О. 
Всього присутньо 37 депутатів. 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
Доповіла по питанню та наголосила 
доповнення до проекту рішення. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу та 
перейти до розгляду змін та доповнень до проекту 
рішень. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
Наголосила про запропоновані зміни та доповнення до 
проекту рішення профільною комісією та депутатами: 
- п.1.2, щодо статті 8 Регламенту, викласти у наступній 
редакції: «Наступні чергові сесії міської ради 
скликаються міським головою за необхідністю, але не 
рідше одного разу на квартал, а з питань відведення 
земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць. 
Чергові пленарні засідання, як правило, проводяться 
кожного третього четверга календарного місяця. У разі, 
якщо на третій четвер припадає державне свято, то сесія 
переноситься на робочий день, що передує державному 
святу». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії по п.1.2 статті 8 Регламенту. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
- п.1.10, щодо статті 55 Регламенту, викласти у 

наступній редакції: «Рішення ради нормативно-правового 
характеру набирають чинності з дня їх офіційного 
оприлюднення в друкованому засобі масової інформації 
Броварської міської ради, якщо радою не встановлено 
більш пізній строк введення відповідного рішення в дію, 
а рішення індивідуальної дії з моменту їх прийняття. 
Нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії, 
підлягають обов'язковому оприлюдненню невідкладно, 
але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження 
документа на офіційному веб-сайті міської із зазначенням 
дати оприлюднення документа і дати оновлення 
інформації». 
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Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Виступив: 

Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії по п.1.10 статті 55 Регламенту. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
- п.1.11, щодо статті 60 Регламенту, викласти у 

наступній редакції: «Протокол засідання міської ради 
візується секретарем міської ради та підписується 
головуючим пленарного засідання ради не пізніше як на 
5-й робочий день після проведення пленарного засідання 
ради». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної 
комісії по п.1.11 статті 60 Регламенту. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 38 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Запропонував внести зміни до статей 12 та 101 
Регламенту, а саме: 
- в статтю 12 добавити фразу «...у друкованому 
вигляді...» та викласти у п.1.4 проекту рішення у 
наступній редакції: «Розпорядження про скликання сесії 
міської ради доводиться до відома депутатів і населення 
через засоби масової інформації та шляхом розміщення 
відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті ради, 
не пізніше як за 20 робочих днів до сесії, а у виняткових 
випадках-не пізніше як за день до сесії із зазначенням 
часу скликання, місця проведення та питань, які 
передбачається внести на розгляд сесії міської ради. 
Проекти рішень ради та інші документи надаються 
депутатам не пізніше як за 3 дні у друкованому вигляді 
до відкриття пленарного.засідання сесії». 
Ставиться на голосування пропозиція депутата 
Різаненка П.О. по п.1.4 доповнивши статтю 12 
Регламенту. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати, 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий 
Протокольне 
доручення: 

25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

- в статтю 101 Регламенту добавити фразу «... на 
наступному пленарному засіданні...» та викласти у 
наступній редакції у п.1.12 проекту рішення: «Депутати 
міської ради на партійній основі можуть об'єднуватися у 
депутатські фракції. Депутат міської ради може входити 
до складу лише однієї фракції. Депутатська фракція 
реєструється міською радою за поданням особи, яка 
очолює депутатську фракцію, до якого додається 
підписане депутатами цієї фракції письмове 
повідомлення про сформування депутатської фракції із 
зазначенням її назви, персонального складу та партійної 
належності членів депутатської фракції та депутатів, які 
уповноважені представляти фракцію. Після надходження 
необхідних документів міський голова на наступному 
пленарному засіданні міської ради інформує депутатів 
міської ради про реєстрацію депутатської фракції, її 
кількісний склад». 
Ставиться на голосування пропозиція депутата 
Різаненка П.О. по п.1.12 доповнивши статтю 101 
Регламенту. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 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" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 244-09-06 (додається). 
Доручив секретарю ради Кіяшко О.В. та керуючому 
справами виконкому Кузнецову К.В. на наступне 
засідання сесії міської ради підготувати для кожного 
депутата міської ради роздрукований екземпляр 
Регламенту з прийнятими змінами та правками. 
Про затвердження плану роботи Броварської 
міської ради на II півріччя 2011 року. 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

26. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

за дану пропозицію, прошу голосувати 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 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. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, 
прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
зі змінами № 245-09-06 (додається). 
Про затвердження списку народних засідателів 
Броварського міськрайонного суду Київської 
області. 
Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу. 
Доповіла по суті питання та наголосила про зміну в 
проекті рішення. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу та 
перейти до розгляду змін до проекту рішення. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу. 
Наголосила про зміну в проекті рішення, а саме, в 
додатку до проекту рішення виключити пункт 7, 
оскільки при з'ясуванні виявилось, що зазначена особа 
Логовченко Ю.О. не досягла віку дозволеного Законом 
для народних засідателів. 
Ставиться на голосування пропозиція виключити 
пункт 7 з додатку проекту рішення. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
зміною. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому зі 
зміною, прошу голосувати. 
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Голосували: 

Вирішили: 

27. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

28. СЛУХАЛИ: 

"за" - 3 8 
"проти" - н е було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
зі зміною № 246-09-06 (додається). 
Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 
прокурора державного радника юстиції 1 класу 
Гарника М.В. від 07.06.2011 № 2619 на рішення 
Броварської міської ради № 550-30-05 від 20.12.2007 
року про затвердження «Порядку списання 
основних засобів з балансів підприємств, установ та 
організацій комунальної власності територіальної 
громади міста Бровари». 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Повідомив, що даний протест прокурора був 
викликаний тим, що Держказначейство спільно з 
Міністерством економіки України видано наказ «Про 
затвердження Типової інструкції про порядок 
списання майна з бюджетних установ», де встановлені 
єдині вимоги до порядку списання майна. Отже, 
рішення Броварської міської ради № 550-30-05 від 
20.12.2007 року є не законним та підлягає скасуванню. 
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" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 247-09-06 (додається). 
Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 
прокурора державного радника юстиції 1 класу 
Гарника М.В. від 07.06.2011 № 2620 на рішення 
Броварської міської ради № 1124-63-05 від 
28.05.2009 року «Про делегування повноважень 
виконавчому комітету Броварської міської ради 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

29. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

щодо надання містобудівних умов і обмежень 
забудови земельних ділянок об'єктів 
містобудування незалежно від форми власності». 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Наголосив про те, що даний протест був викликаний 
прийняттям Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», згідно якого містобудівні 
умови та обмеження надаються відповідними спеціально 
уповноваженими органами містобудування та 
архітектури на безоплатній основі. Відповідно рішення 
Броварської міської ради № 1124-63-05 від 28.05.2009 
року є не законним та потребує скасування. 
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" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 248-09-06 (додається). 
Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 
прокурора державного радника юстиції 1 класу 
Гарника М.В. від 07.06.2011 № 2621 на рішення 
Броварської міської ради № 481-28-05 від 25.10.2007 
року «Про затвердження Правил розміщення 
малих архітектурних форм для здійснення 
підприємницької діяльності». 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Повідомив, що даний протест був викликани 
прийняттям Закону України «Про регулюванн 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

ЗО. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

містобудівної діяльності», який регулює правила 
розміщення малих архітектурних форм. Отже, рішення 
прийняте Броварською міською радою № 481-28-05 від 
25.10.2007 року є не законним та потребує скасування. 
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" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 249-09-06 (додається). 
Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 
прокурора державного радника юстиції 1 класу 
Гарника М.В. від 07.06.2011 № 2622 на рішення 
Броварської міської ради № 107-08-05 від 21.09.2006 
року про затвердження «Правил забудови міста 
Бровари». 
Кіяшко О.В. - секретар ради. 
Доповіла по суті питання. 
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто 
за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Повідомив, що даний протест був викликаний 
прийняттям Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», який регламентує порядок, 
режим та Правила забудови території. Отже, рішення 
Броварської міської ради № 107-08-05 від 21.09.2006 
року є необгрунтованим та підлягає скасуванню. 
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" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 250-09-06 (додається). 

зо 



31.Різне. 
Головуючий: 

Головуючий: 

Секретар ради 

Міський голова 

Ознайомив присутніх з результатами виконання 
протокольних доручень, які були надані на минулих 
засіданнях сесії міської ради. 
Чи є ще якісь оголошення? 
Якщо заперечень немає, пропоную закрити дев'яте 
чергове засідання сесії Броварської міської ради 
шостого склщ 

О.В.Кіяшко 

І.В. Сапожко 
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Склад запрошених на 9- у чергову сесію Броварської 
міської ради VI скликання 

1. Вознюк Костянтин 
Олександрович 

2. Онищенко Володимир Іванович -
3. Майборода Світлана 

Анатоліївна 

4. Данюк Тетяна Іванівна 

5. Сторожук Тетяна 
Олександрівна 

6. Загуменний Микола Васильович -
7. Сафронов Сергій Вікторович 

8. Ільєва Ірина Миколаївна 

9. Деменко Олександр Іванович 
10. Маркусевич Борис 

Станіславович 
11. Рибакова Лілія Євгенівна 

12. Виноградова Лариса 
Миколаївна 

13. Баба-Мірзоєва Альбіна 
Валентинівна 

Начальник управління житлово-
комунального господарства 
Начальник управління освіти 
Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника 
Начальник управління комунальної 
власності 
В.о. начальника фінансового управління 
-заступник начальника 
Начальник управління економіки 
В.о. директора КП 
«Броваритепловодоенергія». 
В.о. начальника відділу з організаційної 
та кадрової роботи - заступник 
начальника 
Завідуючий КП «Аптека матері і дитини» 
Начальник відділу капітального 
будівництва 
Начальник управління містобудування та 
архітектури, головний архітектор міста 
Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Також присутні представники засобів масової інформації 


