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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Звіт B~~Ka ~.M. - заСтупника міського голови по викоиmpпo рішень 
Броварсько! . МІСЬК01 ради «Про затвердження у новій редакції Порядку надання 
земельниХ ДІЛЯНОК. ГPOM~Haм для будівництва і обслуговування жилих будинків, 
госоодар~ьких БУ~1Вель І спор~д» від 01.06.2006 р. Ни 30-05-05, <<Про врегуmoвання 
дїJШЬНОСТІ у сфеРІ грального БІзнесу на території м. Бровари» від 22.02.2007 р. К!! 
254-17-05 та роботу по ефективному використанню комунальної власності. 

Заслухавши звіт Возняка С.М. - заступника міського голови по виконаншо 
рішень Броварської міської ради «Про затвердження у новій редакції Порядку 
надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд» від 01.06.2006 р. Ни 30-05-05, «Про 
врегулювання діяльності у сфері грального бізнесу на території м. Бровари» від 
22.02.2007 р. Ни 254-17-05 та роботу по ефективному використанню комунальної 
власності, керуючись П.ll ч.l СТ.26 Закону України" Про місцеве самоврядування 

в Украіні" ,міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Звіт Возwпcа С.М. - заступника міського голови по виконаншо рішень 
Броварської міської ради «Про затвердження У новій редакції Порядку Haд~ 
земельних ділянок rpомадянам для будівництва і обслуговування жилих будиИКІВ, 
господарських будівель і споруд» від 01.06.2006 р. Ни 30-05-05, <~po врегуmoвання 
діяльності у сфері rpального бізнесу на території м. Бровари» ~1Д 22.02.~007 р. Ки 
254-17-05 та роботу по ефективному використaнmo комуналЬНОI власносТІ взяти до 
УВаги (додається). . 

2 повноваження члена виконавчого КОМІТету -. Припинити достроково ... . 
. В аСМ та вивести иого ЗІ складу виконавчого 

заСТУПНИка МІСЬКОГО голови озняк ., оо 
• оо' оо И згідно поданОI ним заяви. 

КОМІТету ~pOBapCЬKOI Ml~ЬKOI рщ:~ О звільнити Возияка С.М. З посади 
З. Міському ГОЛОВІ ~o" СІ ~. ~oї заяви згідно ст. 38 КЗПП України у 

заСТУПНика міського голо 7нa~ДCTaв ! .... 
14-денний термін. ~ (J...... ~ ~ 

Міський голова 

М.Бровари 
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ПОДАННЯ: 

Депутат міської ради С.В. mддуБНlk 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради І.В. СапОЖКо 

Виконуюча O~OB '.язки начальника QJ:-~ ~ 
юридичного ВІДДІЛУ ". ~ -L Т.М. Чепіга 

'~ O~I1~~~~и.ц,/ 

Начальник загального відділу Н.І. Гнатюк 

.. 



3aYBa"fi:eHIIB ДО Прое • 
"3віт ВОЗІІвка С.М. - заrтvПllнка ~ РlшеПІІВ Броварської Ilіської paдll 

• ~ - • .1 ІІІСЬІСОГО ГОЛОВ 
ІІІСЬКО. paдll 5 CКJJlllCallllB "Про з I1 по BllKOllalllllO ріШСllЬ БроваРСЬRоі 

• атверджеllnВ у." • 
ЗСІІCJIЬІІІІХ ДJЛВІІОК ГРОМадВllаl1 дл б • НОВIU редаКЦlі порвдку IlaдallllB 

б • В УДIВllllцтва і б 
rocnoAapcLKllX УДIВCJlЬ та СПОРУД" "П О слуговуваllllВ ~"ІЛІІХ БУДІшків, 

БОllССУ ІІа ТСРlІторіі М. Брова~ll" ;00 в~еryлюваНIIВ дївлы�оетіi у сфсрі гралы�огоo 
КОІ р оту ПО ефСКТlIВllОlty BllKoplleтOlllllO 

tyll8лы�оіi влаСllОсті " 

ЮРИДИЧНИМ відділом розгЛJIНyrо по· 
Возняка С.М. - заступника міського г р еп РІшення Бров~рської міської Ради "Звіт 
Ради 5 скликання "Про затвердження у ол~:и по в~~онанню РІшень Броварської міської 
громадянам для будівництва і обс НОВІ редакЦ11 порядку надання земельних ділянок 
споруд", "Про врегулювання діяльЛУГО~УВанфня.жилих бу~кіВ, господарських будівель та 

Ф НОСТІ У С ерІ грального БІЗнесу на території м Бровари" 
та роботу по е ективному використанню комунальної власності". . 

В зв'изку З цим Івдаємо такі зауваження: 

Пункто~ 2 рішення зазначено, що повноваження члена виконавчого комітету -
заступника МІСЬКОГО голови Возняка С.М. ПРИПИНJlЮТЬCJI У зв'изку З поданою ЗВJIвоJO. 

Відпо~і~Н~ до ст. 38. KoдeKC~ законів про працю Украіни розірвання трудового 
дoгo~opy з 1Н1Цlатив~ праЦ1вни~а ЗД1ЙСНIОЄТЬCJI IПJIJIXОМ письмового попередження за два 
ТИЖНІ. А вказании пункт РІшення був прийНJIТИЙ в порушення ст. 38 КЗпПУ за 
відсутності письмової заяви заступника міського голови ВозНJIКВ С.М. 

Також пунктом 2 рішення зазначено, що заступник MichKoro голови Возняк С.М. 
виводиться зі склвду виконавчого комітету. 

Відповідно до статті 26 (пункти 3, 5 частини 1), статті 51 (частини 2) Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" внесення змін до складу виконавчого комітету 
здійснюється за поданням (пропозицією) міського голови. А з поданням до цього рішення 
виступив депутат Броварської міської ради ПіддуБНJII( С.В., в порушення ст.26 та 51 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні". 

Тобто, рішеНlUl Броварської міської ради "Звіт ВозRJПCa С.М. - заступн}tка "Ііського 
голови по виконанню рішень Броварської місько! ради 5 СICJJИкання "Про затвердження ~ 
новій редакції пораnvv надання земельних Д1ЛJIНок гpoM8ДJIНaм ДJIJI БУДІвництва І 

-".1 б . " "П о~слуговуванНJI жилих будинків, господарських._ уД1Вел& та ~поруд , ро вре~лювання 
Д1JlЛьності у сфері грального бізнесу на терИТОрІІ М. Бровари суперечить cтaтт~. -.~ (п.3, 5 
Ч.І), статті 51 (ч.2) Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в УкраІНІ, ст.38 
КЗпПУ. 

Виконуюча обов'взкп иаЧ8JIЬИllка ЮРІІДПЧИОГ~ 
• Т.М. Чепіга 

відділу _ rОJlОВDНЙ спеціamст r 



ДЕ П УТ А Т Б Р О В А Р С Ь К О І МІС Ь кої РАДИ 

Під дубняк Сергій ВаСШlьовuч 
07400 ОА" БРО.llри , 8,)'л. ItIЛIІZYllо.оr, ІВ 6 Н 02660, " .. Kur. , .,л. Ч •• ОllотRIІІС6RIІ 44 тгл. 044-514-0401 

Е-Маil: itak@itak.ua ' , 

Відповідно до ст.ст.26,49 Закову Украіни "Про місцеве самоврядуваНня 
в Україні" , ст.19 Закову Украіни « Про статус депутата місцевих рад» , ст. 18 
Регламенту Броварської міської ради V сКJIИКавни пропоную внеСти на розгJIJIД 
наступної сесії Броварської міської ради питання «Звіт Возняка с.м.-
,заступника міського голови м. Бровари по виконанню рішень Броварської 
міської ради V СКJIикання «Про затвердження у новій редакції Порядку 
вадаНIIJI земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговувавВJI 
ЖИJIИХ будинків, господарських будівель і споруд», «Про врегулщвання 
ДЇИJIЬНОсті у сфері грального бізнесу на території м. Бровари» та роботи по 
~фективному використанню комунальної ВJlaCHocтї». 

з повагою, 
Піддубняк С.В •. 
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