БРОВАРСJ)КА МІСЬКА РАДА І<:иІвсы:оїї ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г
Про внесення змін до рішення Броварської 'Ііської paДlI за N!! 289 - 19 - 05
від 17 • 04: 07р:."Про створення комунального niдnpllEl\lcтвa Броварської
МІСЬКОІ ради «Броварське 6ІОРО технічної інвентарll3ації))

з метою забезпечення ефективного використаННJI маііна територіальної
rpомади міста Бровари, належної реєстрації прав вnacHocri на нерухоме майно
та надання послуг членам територіальної громади та юридичним особам міста
Бровари, керуючись статгими 17, 26, 60 Закону Украіни «Про місцеве самовря
дyDaRНJI в Украіні)), статгею 78 Господарського кодексу України, Броварська
міська рада,
ВИРІШИЛА:

.1. п. 6 рішеННJI Броварської міської ради за N!! 289 - 17 - OS від 17 квiТНJI 2007

року "Про yтвopeННJI Комунального пі~иємства Бровар~ькоі Micь.~oi ради
,,Броварське бюро технічної iнв~p~~~~' ВИJ(JIасти в НОВІЙ редающ:
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".Визначити зо~ об~овУВ~~~L~~І".~~ межах адмlНlстраТИВНОI терито-

РI8ЛЬноі одиниц1- МІСТО БРО'~Е~l" і::-:
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ЗАТ JiIID'IIID" apytlllPWl' 2005 р 3РІ. NII .55-2DtЮ

ПОДАННЯ:

Заступник міського голови

..\--~~~r--+t Руденко В.В.

ПОГОДЖЕНО:

~,rL,~::,,-_--- Сапожко І.В.

Секретар ради

,
Начальник юридичного
відділу

C.J

с (3(лавер І.г.

Начальник загального відділу

Голова поcriйиої комісії з питань
комунальної власноcri та приватиз

000495

.

\'

~..;;..;..L..=-_ _-II-_ Пелих М.А.

Броварському міському rOJloBi
Київської оБJJасті
Антоненку В.О.

На підставі ст.

21 Закону Украіни «Про прокуратур)'» напрaвmпo
протест на протокольне рішення Броварської міської ради від 15.03.07 N! 18.
Згідно зі ст. 42 Закону Украіни «Про місцеве С8МоврядувaнвJI в Украіні»
прошу винести протест на розгЛJIД черroвої сесії Броварської міської ради.
Про результати прошу повідомити прокуратуру міста Бровари.

Додаток: протест на ~-x арк.

Прокурор міста Бровари

старШІІЙ радник юстиції
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ПРОІСУРАТУРА укрАІнИ

ПРОКУРАТУРАNПСТАБРОВАРИ
07401

КИlвськоl ОБЛАСТІ

,М. БроваР'I, вуn. Кllr8C.... 137 ТСІІ. фuc: 4-15-13
Броварськііі міськііі раді
Київської області

ПРОТЕСТ
118 протокольне рішення
Броварської міської раДl1
від 15.03.2007 Ne

18

Проведено~ прокуратурою міста Бровари перевіркою уставовnеио, що п.
протокольного РlшенИJI Броварської міської ради від

15.03.2007 N!! 18

23.1

підтримано

депутатський запит депутата міської ради Андрієвського В.А. дО прокурора міста
Бровари Київської області та прокурора Київської області про виріmеВRJI спору між

Броварською міською радою та ТОВ <<Броварський ДБК «Меркурій» щодо передачі
технічної та реєстраційно-облікової документації на 3-4 під'їзди ГУРТОХСИТІС)',
розташованого на вул. Олімпійській,

6 в м. Бровари.

Указане протокольне рішеВRJI є незаконним та .ПЇДJIJП'8є скасуванню з таких
підстав.

Згідно зі ст. 19 Конституції Украіни органи мїсцевоro caмoBpJJДYВ8ВRJI, іх

посадові особи зобовJlязані діяти лише на підставі та в межах повноважень і у
спосіб, що передбачений Конституцією та законами Украіни.
Права і обов'язки депyrата міської ради визначені ст.ст. 18, 19, а ПОНJJТТJI

депутатського запиту і порядок його розгшrдY - СТ.ст. 21,22 Закову Украіии <сПр~
статус депутатів місцевих рад». Статreю 21 цього закону BCТ8НoвneHO вичерПRИИ

перелік посадових осіб і органів, до JПCИX може бути направлено депутатсь~ з.8ПИТ:

у законі не передбачено направлеННJI депутатського запиту до прокурорІВ МІста 1
kиїВсьКОlоо О блаСТ1.
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З огЛJIДy на викладене, керуючисЬ ст. 21 Закону кр8ІНИ ро прокур тур , вИМАГАЮ:

nьвoгo рimеSШI Броварської міськоі ради від
С
хасувати п. 23.1 прОТОКО
.. nт.rrv депутата місьхоі ради
15.03.2007 N! 18 про пiд'rpИМaSШI депутатськОГО з~ .."

Аццрієвського В.А.

Повідомити прокурора міста Бровари про результати розгляду протесту

деСJlТИДенний термін з ДИJI його вадходжеННJI.
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Відповідно до ст. 21 Закону Yкpar"u "Про прокуратуру" протест npокуро]Ю зупUНRЄ дію
оnротестова"ого акту і nіdлRгає 060ВИКОВОАО' РО3глRду у десятиденний строк nіCЛJl ііого

ІІадход:жеlllut
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Прокурор міста Бровари
стаРWІІЙ раДНllК 10

ицf.-·_ _

О.Наджафов

ЛРИВА~ВЕ _ПІДПРИЄМСТВО
'П О Г л я Д"
вуn. Кllївська, 42, 1\1. БроваРIІ К ..

.

ПОТОЧНИЙ рахунок Но 260020~~BCЬKa обл., УКРА:іНА, пошт. іJlДСКС 07400
відділення МФО 321983З ООО 12 в АКБ "Правекс-банк" Броварське
,
, код КПО 05476517 тел. 8(294) 6-69-29, 6-71-77

наК!!

-----------------Звернення
до депутатів Броварської міської ради

V скликання

Ми, працівники ІПІ «Погляд» звертаємося до вас 3 проханням вирішити
питання про влаштування майданчику для паркування автомобілів в

м. Бровари по вулиці Красовського,

rm <<І10ГЛЯД»

14

за рахунок ІШ «Погляд».

виділив землю, яка належить йому на правах приватної

власності ДJIJI обладнання дитячого майданчика. На сьогодні це єдине

облаштоване місце в районі Торt\ша, де могли б відпочити діти та їх батьки.
Сюди приходять і приїздять не лише жителі Торгмашу, але і 3 масиву, району, а

припарковати автомобіль немає де. Раніше машини заїжджали на територїIО, яка

знаходиться поруч з дитячим майданчиком, але були вже випадки, коли діти,

граючись, вибігали за майданчик, де наражалися на небезпеку опинитися під

колесами авто. ми змушені закрити ворота для в 'їзду на цю територіlО, щоб
запобігти нещасним випадкам.

Наші звернення до Броварської міської ради позитивно не вирішені.
3вертаємосв до вас 3 IlадіЄIО, що ВІІ ДОПОМОЖllте ВllріШllТl1 Пllтанни про

влаWТУВВllНR маЙДВНЧllКУ дли парКУВВІ111И аВТОl\lобілів в 1\1. Бровар __ по

ВУЛllці КрасовськогО, 14 за раХУllОК пп «Погляд)).
За дорученням колектива звернення підписав
Директор

rm «погляд))

___

В.П.Шевчик
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Україна

07401 КlIЇВСьха обn••

БРОІ~РСЬК~ міська Профспілка

М. Бровари, в)'n. ICJlївська 42

ПР~IНИJCJII3Yrtєвої ПUly3і

тen.66-929,

]деНТНфікаціAJIия КОА

66-999

рІ Р 2600300700013
АКБ "Правекс-Банк"
Броварське ВЇДДЇnеиlUl
МФО 321983

20054877

N!!З

від

11

27"

вересня

2006 р.
Міському голові
Антоненко в.о.
профсniAки взуттєвиків
М. Бровари

.Шїстнaдц.s:troro вересня 2006 року в районі "Торrмаш" по
BY~ Красовськоro, 14 профспіАка взуттєвик:ів М. Бровари
СlПAЬно

з концерном "Рошен"

встановИАа дитячий майданчик.

до якоro з"ізжаються батьки з дітьми з усіх районів нашого

міста.
На іх ДУМХУ, це саме найбільше, найсучасніше,
иаі:искравіше та затишне місце відпочінку ДAfI маАІОКЇВ будь -

ЯІСоro віку. І саме такї забудови мають як умом в більшоі
хіА:ькостї· з' ЯВАЯТИСЯ в усіх районах нашоro міста.
БудУЮЧИ маленькі радощі ДAfI маленьких rpомaдRИ - ми
маємо веАИКі сподівaннst на веАИКе майбутнєl Саме тому ми
звертаємось до Вас з ПРОХ8НЮlМ
облаштувати паркув8АЬНУ
зону щ.в. автотранспорту відвіцувачів цього маАданчиха..

ми з Вами самі будУЄМО майбутнє: наше та наших дітейJ

Дуже

просимо

ПР~

д~

увarи

.цей

лист

та

вЩryxнyтиси на проха.шш ба~юв! ЯК1 ЩОДИSI зав1тають до нас.
Саме завдики Вашій ДОПОМОЗ1, сIDAЬНИМИ зусИАМІМИ ми можемо

зроБИТИіцей мaй.J:tанчик ще кращимl

-

Голова профспі.АкИ, _.--,J~w--- Шевчик в.п.
м,Бровари

Київська область

ВИКОНКОМ міської ради

