
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоr ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про результати звітів депутатів 

Броварської міської ради перед виборцями 
та зустрічей з ними 

Заслухавши звіти депутатів Броварської міської ради про роботу за період 
з 01.01.~7 П? з 1.12.07 , керуючись п. 1 ст. 16 Закону Україии "Про статус 
депутапв МІсцевих рад" та п. 9 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про звіти депутатів міської ради перед виборцвми взяти до 
відома (додається). 
2. Звернення та пропозиції виборців надати заступникам міського roлови 
Андрєєву В.О., Голубовському Г.П., Руденку В.В., Шестопал л.п.; у 
місячний термін заступникам міськоro голови проінформувати депутатів 
міської ради про результати розгляду звернень та пропозицій виборців. 
з. Контроль за виконанНJ[М да ..... ішеННJI покласти на постійні 

депутатські комісії. ~ ~ ~ f f ~.. ~ 
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ПОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча обов' язки начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст 

Виконуюча обов' язки начальника 

загального відділу - головний 
спеціаліст 

Голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку 
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Інформація 
щодо результатів прове . . 

дення ЗВІТІВ депутатів перед виборцями 
за 2007 рік. 

. . Відповідно до п.l ст. 16 Закону України Про статус 
депутаТІВ МІсцевих рад " та п.9 ст.26 Закону України 'Про місцеве 
самоврядування" .. " . у КВІТНІ цього року були проведені звіти депутатів перед 
вибо~ЦJI~~. ЗВІТИ проводилися через засоби масової інформації та 
З~СТРlчеи ІЗ .. мешканцями в трьох районах міста : масив, стара частина 
MI~Ta та P~OH Торгмашу. Всього прозвітувало зs депутатів. В ході 
ЗВІТУВань ВІД виборців надійшли такі пропозиції, звернення та запити: 

1. Визнач~тися із місцями стоянок таксі у місті; провести роз'яснювальну 
роботу ІЗ власниками щодо дотримання правил дорожнього руху та 
поведінки таксистів в нічний час, зокрема, дотримання тиші. 

2. Організація відпочинку дітей у місті, відновлення роботи міської 
дискотеки. 

з. Робота міських ринків; ринок "Овал", швидкість вирішення питання 
щодо закриття ринку; стихійна торriвля. 

4. Безквартирні офіцери: вирішення питання забезпечення житлом. 
s. Підготовка шкіл до нового навчального року; вчасність проведення 

ремонтних робіт у закладах освіти. 
6. Нарахування плати за утримання будинків та прибудинкової території. 

Чому нарахування проводяться від кв.м. житлової площі, а не від 
кількості мешканців даних квартир? 

7. Наближається річниця Дня Перемоги. У МКЦ ,,прометей" організувати 
безкоштовний показ ДJIJI учнів шкіл художніх фільмів про Велику 
Вітчизняну війну. 

8. Вул. Незалежності , район гастроному "Тандем" - стік води у 
внyrpішній двір, постійна калюжа; поміняти контейнери для збору 

сміття. 
9. Відремонтувати дорогу до дитячого дo~~oгo ~акладу ".ТреМбіта" .. 
1 О.Облаштування території парку "Приозернии ; сКІЛЬКИ видшено копmв 

і що зроблено у вирішенні даної проблеми. . ... 
11.0бговорення на громадських слуханнях питань забудови МІста та иого 

благоустроlO. . б.. ... . 
12.Виріmення питання встановлення С~lтrєз lРНИК1В. у старш ча~ 

• • CМI·тr,rr вреrvЛ1ОВання графІку вивозу СМІття; мешканцІ буд. 
МІста; ВИВІЗ А, .. J'.. • 

8 10 12 УЛ Геологів - закрІплення ДВІрника за даноlO терИТОрІЄ1О, 
, , по в . . .. 40 . SO •• б· 

розміщення на даній терИТОРІІ б гаРaжlв:а сараш, ~ ~ 
знаходиться звалище смітrя; при рати конте~ери, що РБО~М1ЩеН1 ~a 

... ,.nжого майданчика. Така ж ситуацІЯ склалася !ля гаражІВ 
терИТОрІІ ДИТА~ 

по вул. Лесі УкраіНКИ. 



13. Асфальтування вул. Красна Чеп 
Маяковського ( неоднораз' . урного, частини вул. Андрєєва і 

овІ звернення .. 
встановлення лежачих поліцейськи мешкаНЦІВ МІста ); 

14.Встановлення rpомадських туал . х на вул. Андрєєва. 
Приозерний. еТІВ на пл. Шевченка та в районі парку 

15.Відкриття нових дошкільних навчальни . .. 
реконструкція зоm Но 1 ... х закладІВ, МУЗИЧНОl школи та 
спортивних та дитячих m-аи"Д в с~аРІИ частині міста; Встановлення 

анчиК1В. 

lб.Робота маршрутних таксі· організація . 
Г . ' П1двезення мешканців району 
еОЛОГОРОЗВІдка до Києва та по місту. 

17.Звернення мешканки Хорольської Є ... С . . .•.. ВДОКІІ тепанlВНИ щодо 
повернення у влаСНІСТЬ 11 РОДИНІ батьківського будинку у м. Коктебель. 

18.Звернення мешканки Барабаш Зінаїди Іванівни що б . . .. до УДІвництва у 
МІСТІ житла по проrpамl молодіжного кредитування. 

19.Звернення мешканців ~yд. 9-а по вул. Олімпійській щодо передачі 
даного будинку у влаСНІСТЬ територіальної громади міста. 

20.Ремонт асфальтованого покриття частини дороm по вул. Красовськоro 
від ,,100" до буд. 12., асфальтування вул. Павлова, Поповича; по вул. 
Чкалова та Енгельса - облаштувати пішохідний 'Іротуар. 

21. у приміщенні бувшоro філіалу поліЮlініки по вул. Красовського 8-а, 
яке залишилося без господаря, кожної ночі відбуваються пожежі, 
ночують бомжі, бешкетують підлітки. Навести лад з даним 

приміщенням. 
22.Звернення мешканців буд. 1 О, 12 по вул. Красовського; декілька років 

між будинками обіцяють облаштувати дитячий майданчик. На тому 
місці вже є незаконна стоянка автомобілів. Коли буде вирішене дане 
питання. 

23.Звернення мешканців буд. І-б по вул Олімпійській: встановити 
дитячий майданчик; відремонтувати освітлення при будинкової 
території, під'їздів та підвального приміщення; відремонтувати 
внутрішньо дворовий проїзд, завезти зеМJПO для облаштування 
квітників. 

24.зоm N!! 2- замінити біля ппсоли контейнери для збору смітrя; прибрати 
з території школи зруйновані тир та теПЛИЦЮ; завезти зеМJПO для 
облаштування квітників. . . 

25 ДИ ... . нии'" заклад ,l(алинка"- відремонтувати ШТН1 
. тячии ДОШК1ль '. МАФ з 
павільйони на території ДН3; прибрати БІЛЯ ДИТЯЧОГО ЗаЮІвду 
прийому склотари. ... . ~ гмаш ( 

26.0блаштування зупинок паСaжRr: к ..... транспорту в ранОНІ ор 
зупинки "Берізка" та ,,БЄ'[ '. '/.. g 111. , 11" .-..,--. 

і·" ~ /) ... 
Секретар ради 
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