
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про ВllесеllНЯ змін до рішення І 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року Ng 6 І 6-32-05 

"Про БІОджет міста на 2008 рік" та додатків 1,2,3,6. 

Роз~ляну~ши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, ВІДПОВІДНО ДО п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
с~оврядування В Україні", ст. 78, 92 Бroджетного кодексу України, 
РІшення сесії Київської обласної ради від 22.05.2008 Ng 310-16-V, та 
врахОВУ10ЧИ рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада 

вирішила: 

1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 14.01.2008 року Н!! 
616-32-05 "Про БІОджет міста на 2008 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеннями міської ради від 21.02.2008 Ng657-33-05; 28.02.2008 Ng 660-34-
05; 27.03.2008 Н!!697-35-05; 24.04.2008 Н!! 727-36-05) : 
1.l.B пункті 1 цифру «229532,2» замінити на цифру «230019,5 »; 
1.2.В пункті 1.1. цифру «159862,1» замінити на цифру «159901,4»; 
1.3.В пункті 1.1.1. цифру «39655,1» замінити на цифру «39694,4»; 
1.4.В пункті 1.2. цифру «69670,1» замінити на цифру «70118,1»; 

·1.5.В пункті 2 цифру «253719,4» заміІІИТИ на цифру (<254361,157»; 
1.6.В пункті 2.1. цифру «174306,5» замінити на цифру «174345,8»; 
1.7:В-пункті 2.2. цифру« 79412,9» замінити на цифру «80015,357». 

2. Додатки 1 2 З 6 до рішення Броварської міської ради від 14.01.2008 Н!! 
", ." . 616-32-05 "Про БІОДЖеТ міста на 2008 РІК з наСТУПІІИМИ ЗМІНами викласти 

в новій редакції (додаІОТЬСЯ). 
3. ФіНВІІСОВОМУ управліІІНJО міської ради проводити 
фїНВІІСУВання видатків, згідно з 
4. Це рішення І1абирас чИНІІ 

Секретар ради 
І.В.Сапожко 
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. ПРОПОЗИЦІї 
ДО РІІІІСІІІІП Б~оварської міської раДl1 від 29.05.2008 року 

Про ВlІссення зміll до рішення 

1 

Броварської міської ради від 14.01.2008 року 
N!!.616-~2-0S "Про БJO.ДЖет міста ІІа 2008 рік" та додатків 1,2,3,6. 
~IДПОВІД1l0 до ЗаКОIl1В України "Про Державний БJOджет України на 

2~08 рІК та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 1& Про 
МІсцеве самоврядування в У країні", частини 5 статті 23 статті 78 
Бlоджетного кодексу У країIІИ, розглянувши пропозиції' БJOДЖетних 
установ, ВИК01lКОМ Броварської міської ради 

npOnOIIYC: 

ЗАГ AJIЬІІИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. На виконаIlНЯ рішення сесії Київської обласної ради від 
22.05.2008р. N!! 310-16-V «Про внесеНІІЯ змін до рішення Київської 
обласної ради від 14.01.2007 N!! 247-16-V «Про обласний БJOджет Київської 
області на 2008 рію) збільшити ДОХОД1ІУ частину бlоджету міста на суму 
39,3 тис.грн. по КФК 41035800 «Субвенція з державного БJOДЖету 
місцевим б1Оджетам ІІа УТРИМання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях» встановивши їі в розмірі 15990І,4тис.rpн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бlОДЖету міста на суму 39,3 тис.rpн. 

по ynpавлінюо праці та соціального захисту lІаселеІПIЯ Броварської міської 
ради по КФК 070303 «Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного типу, npийомні сім'"О», 
встановивши її в розмірі 174345,8 тис.rpll. 

2. В межах загального обсягу БІОджетних призначень загального 
фонду здійснити перерозподіл, а саме: .. 

2.1. Управління ЖИТЛОВО-КОМУllального господарства БроваРСЬКОI 

міської ради: . 
2.1.2. по КФК О 1 О 116 «Органи МІсцевого самоврядування» 

збільшити поточні видатки ІІа суму 4,8 тис.грн., зменшивши при цьому 

капіталЬ1lі видатки. ..... б. 
2.1.1. по КФК 100203 «Благоустр1И МІСТ, СІЛ, селищ» з ~ьшит~ 

поточні видатки на суму 27,0 тис.rpll., змеlIШИВШИ при цьому капІталЬНІ 

видатки. 
2 2 Виконком Броварської міської ради: 
2:2: 1. по КФ!< 250102 «Резервний фонд» зменшити видатки ІІа суму 

158,0 ТИС.ГРII.; 



2.2.2. ПО КФК 250404 «llІші видатки» збільшити видатки на суму 
90,0 тис.грн.; 

2.2.3. ПО КФК 120100 «Телебачення і радіомовлеШIЯ» збільшити 
ВlіДатки ІІа суму 68,0 ТИС,ГРІІ. 

2.3. Відділу Культури Броварської міської ради змеllШИТИ видатки по 
КФК 110206 (~ЗдіЙСllеIlIlЯ виплат, визначених ЗаКОIІОМ України "Про 
реструктуризаЦ1l0 заборговаllості з виплат, передбачених статтеlО 57 
Закону України "Про освіту" педагогічним, haykobo-педагогіЧIlИМ та 
іншим категоріям працівників навчалыІхx закладів» ІІа суму 6691,44 грн. 

2.4. Службі у справах дітей Броварської міської ради зменшити 
видатки по КФК 091301 «ЗдіЙСllеНIІЯ виплат, визначених Законом УкраїIІИ 
"Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтеlО 57 
Закону України "Про освіту" педагогіЧIІИМ, науково-педагогічним та 
іншим категоріям працівників навчальних закладів» ІІа суму 156,14 грн. 

2.5. Управлінню освіти Броварської міської ради збільшити видатки 
по КФК 070809 «Здійснення виплат, визначених Законом України "Про 
реструктуризаціlО заборгова1l0сті з виплат, передбачених статтеlО 57 
Закону України "Про освіту" педагогіЧIІИМ, науково-педагогічним та 
іншим категоріям праціВlІиків навчальних закладів» ІІа суму 6847,58 грн. 

2.6. У правлі1lНЮ економіки Броварської міської ради внести зміни 
відповідно до бюджеТIІОЇ класифікації: 

2.6.1. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 
135,717 тис.грН.; . 

2.6.2. по КФК 180404 «ПіД1римка малого І середнього 

підприсмництва» встановити видатки в сумі 135,717 тис.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити ДОХОДIlУ чаСТИIlУ БІОДЖету міста на с!му 448,0 тис.грн. 
по КФК 41036600 «СубвеllЦія з державного бlОДЖету МІсцевим БІОДЖ~ 

. . ці в тарифах на теплову енерПІО, на погашеНІІЯ заборговаНОСТІ з РІЗНИ . 
ша та ВОДОВІдведення, що вироблялися, 

послуги з водопостачаl~ , 
постачалися населенн1О, яка виникла У зв язку з транспортувалися та . оо оо. 

. .. чної ваРТОСТІ теПЛОВОІ енерПІ, послуг з 
неВІДПОВІДНІСТІО факти . фам що затверджувалися органами 

водовідведення тари , .•. 
водопостачання та . ого самоврядування», встановивши 1I в 
державІІОЇ влади чи органами Мlсцев 

розмірі 70118,1 тис.грн. 

ВИДАТКИ . 
спеціалы�оro фонду БІОДЖету МІста на 

1. Збільшити видаткОВУ частИНУ них за рахунок залишків б1Оджетних 
загальну суму 602,457 тис.грн:, н: суму 154,457 ТИс.грн., встановивши ії в 
коштів станом на 01.01.08 року 
розмірі 80015,357 тис.грн, а саме: мунального господарства Броварської 

1.1. УправліИНIО житлово-ко 

міської ради ФК 240601 «Охорона та раціональне використанНЯ 
1.1.1. по К. 55 857 тис.грн.; 

природних реСУРСІВ» ІІа суму , 



.1.l.2. по K(J)K 170703 (~Видатки ІІа IJровсдеllШI робіт пов'язаllИХ із 
БУДІВIIИЦТВОМ, РСКОIlСТРУКЦІСІО, peMOIITOM та утримаllllЯМ автомобільних 
доріг» Ііа суму 98,6 ТИС.ГРІІ. 

1.1.3. в~тановити видатки по КФК 250383 «СубвеllЦія з держаВІІОГО 
БJоджету МІсцевим бlоджстам ІІа погашеНIІЯ заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову eHcprilO, послуги ] водопостачання та ВОдовідведеllНJI, 
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населеННJО, яка 
ВИllикnа у зв' язку з невідповіДllіСТІ0 фаКТИЧIІОЇ вартості теплової еllергії, 
послуг з водопостачаllllЯ та водовідведеНIІЯ тарифам, що затверджувалися 
органами державної влади чи оргаllами місцевого самоврядуваIlНЯ)) в сумі 
448,0 ТИС.ГРIl. 

2. В межах загалыІгоо обсягу БJOджетних призначень спеціалЬJlОГО 
фонду здіЙСIІИТИ перерозподіл, а саме .. 

2.1. Управління житлово-комуlJалыJго господарства БроваРСЬКОl 
міської ради по КФК 240900 «Цільові фОIlДИ, YТBopeI~ оргаllами M~CЦCBOГO 
самоврядування і місцевими органами ВИКОJJаВЧОl впади)) ]бl~ЬШИТ~ 
ПОТОЧ1lі видатки па суму 23,0 ТИС.грн., зменшивши при цьому каштanЬНІ 

видатки. 

ЗаСТУП1lИК міського голови 
В.О. Андрєєв 



Додаток 1 .. . 
д~ рішення міської PВДII 
ВІД НІ 

• Доходп бlОlfdCnY I\I.Броварп па 2008 рік 

тнс.грн. 

іі\1 Наіімепуаапп. доходІв 3аl'lLllЬІІПЙ Спеціальппй фОIlД Раоаl 
зПдпо Ь бlОджeтllОЮ фОIlД Раом УТ.Ч. 

клаСПфfкаціао 
610ДЖет 

PO:lBIIТIC)' 

~ 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4) 

іООО Податковів8ДХОД*епв. 118802 2388 121190 -
Податкп ва доходв, податкв ва првбуток, 

; 

110000 поДІІТКП ва збiJIьшевв. рпвковоі вартості 94615 94615 
110100 Податок 3 доходів ~Jзичних осіб 94515 94515 
110100 Податок оа пробyroк підпроємств 100 100 

Р. 
Податок ва прибуток підприємств і 

орraвiзацій. що валежать до KOмyвam.HOi , 
110202 вnacHocтi 100 100 
ПОООО Податко оа uacoicть 2350 2350 

Податок 3 власників '1'рaRСПОРТНИХ засобів та 
120200 iвmиx самохідних мamив і механізмів О 2З50 2З50 

Зборо за спеціDJIьое апкооаоов прпродВІІХ 
130000 рееурсів 10750 10750 
}ЗОSОО Плата за земmo 10750 10750 

140000 Внутрішві податкn ва товарп та оослуrв 4852,4 З8 4890,4 
_140601 Податок ва промисел 16 1.'6 
. 

Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
Шдприєuвицькоі дUшьиості. об'єдв8ВЬ 

~? 
rpOM8ДJIВ. асоціацій, iвmиx добровїJIыІих 
об'єднань opraвiв мїсцевоro caмoBpвдyв8ВJlJl, 

.t~603 cтatyriв територіanьвих громад 110 110 
140609 lIJJата за державну реєстрацію, крім !Шати за 

державну реєстрацію суб"єпів 
0,4 0,4 І- ~иємвицькоі ДЇJШЬвості 

~O700 
Плата за тoproBd Datem ва деві види 

4726 38 4764 ~иємвицькоі дiJшьвості 
.моооо Інші податки 8584,6 8584,6 

..!!О100 Місцеві DОДВТJCИ і збори 1284,2 1284,2 .-.. 
rJ§.D400 ФЬссовlІІІИЙ сim.ськогосподарсЬ1СИЙ податок 0,4 0,4 

J!SOO 
єдиний податок ДJDI суб"єктів M8Jloro 

7300 7300 ~иємиицтва 
.!.оооо lІеподатквівaдs~еввв 

1298 5992,9 О 7290,9 

~11100 НадходжеНIUI коштів від вjдппcОдУВ8IIIIJI 
.- ВТратсim.ськогосподарськоro • 800 800 
'- і mсоfOCПОдарськоro виробництва 



ЧаСТІІна прибудку (доходу) roсподаРСЬІаIХ 
орraнїзвцШ, JПd нanежать до KOМYНВnЬHoi '. 
вnacHocтi або у ста1YПU1Х фондах JlІаIХ Є 

f.I0103 
частка KOr.1)'ll8JlЬHOi власностї 

15 
НадХоджеННJI від розміщеННR в установах 25 ,..... 
банків 'Пsмчасово вільних БJОДЖетних коштів 

li~oo 600 600 
".-
• 

A,qalївістраТllвпі зборо та платежІ, ДОХОДІІ 

210000 від оеКОl\lерціDпоrо та побіЧllоrо продажу 473 473 
»0900 ДеРlCIUIне мито 473 473 -JI0811 AдalioicтpaТDBlli штрафо та іоші саllкціі 100 200 

,240000 IDшіпсподатковіоццхо~еППR О О О 
г 
І 

• .грошові CТJImeНIIJI за шкоду, заподiRну 
; 

порушеННDI законодавства про охорону 

иавКОJIИIПНЬоro природного середовища 

~40621 lиаCJIЇДок roсподарської та іншої дiJшьностї"; О О 
r Відсcmcи за корИcтyJlВНИJI позиками, пі 

,е4110б Н8Д8В8JlИСJl з місцевих бюджетів 

240603 Iвmi вадходeжнвJI О 
"і 

150000 Нnacoi BЦЦXO~COOK бю~етоп уставов 5192,9 5192,9 

Пnaта за послуги, що надаюТЬСJl бюджетними 
250100 установами 5192,9 5192,9 

Кошти, що отримуютьCJI бюджетними 
установами на вихонВНИJI окремих доручень та 

~0202 іввествційвих проектів ,-
JOOOOO Доходо Від операцій з капіТDJJОМ О 50339,2 50339,2 50339,2 

Нв.цходжеВВJI від відчужеВВJI маіІна, ве 
ввnежить Автовомній Республіці Крим та 

~10300 
Майва, що ЗВВХОДИТЬCJI У KoмyнвnьнїA 

3139,2 3139,2 3139,2 ВJl8CBOCТЇ 
о' 
! llaдxо_еввв від продazy зеаші і 
~OOOO оематерiвJJьпп aК'l'lllliв 47200 47200 47200 

І 
НадходжеВВJI від продвzy земельних дWвOK 
весinьськоroсподарськоro призвачеННJI до 

~100 
розмежу&ВННJI земель державноі та 

47200 47200 47200 КОМУВапьноївласності 
!!оо Цільові фовдо 

10850 10850 

~800 
Збір за забруднеВВJI навкоJIИIDIIЬОro 

50 50 
Dpиродноroсер~овМЖQВ .-
ЦїnьOBЇ фонди упорені Верховною Радою 
Автономно і РеспуБJIiки Крим, органами 

~oo 
місцевого самоврJIдyВIUIJUI та місцевИМИ 10800 10800 
ОР~виконавчоівпцци 

120100 69570,1 50339,2 189670,1 
~ РаОМ доходів (ба травсфертів) , 
.: ОФіdliпі трапсфертв (розшвфровyrОТЬCllза 

39801,4 548,0 0,0 40349,4 ~ BвдaalВ траосфертів та бюД8СТЇВ) 
10000 Від oprвнiв державного упрlUlJlїВllJl О О 



~~- .-ОІОО KOUJ11I, що HOДXOДIТЬ З ІНІПИХ бlОДЖетів 
~ -'ІOZООД~~ • О О 7Joi01 ДCJ'I'8ЦI1 ВИРІВНlОВВIIНJI, ЩО одеPЖ)'lОТЬСJl з 

ae~Horo бlодже'ІУ О 

~ "додаткова ДOДВЦЇJI з державноro бlОдже1У 
О 

бloджe'lY Автономної Республіки Крим та 
обnасНlIМ бюджетам на зменшеННJI фактичних 
ДllспропорціА між місцевими БJОДЖетами 
через нерівномірність мережі бlоджemих 

f 
установ" 

О О 

.t10209 Інші дотації О О 

410210 Додаткова дoТВЦЇJI з державноro бюдже1У на 
забезпечеННJI видатків на оплату праці 
npaцiвНlIКЇB бlОДЖemиx установ у зв"изку із 

підвluцеННJIМ розміру мінімальної заробіmої 

маПІ, запров&ДЖеНВJIМ П етапу Єдиної 
'П1рифної сітки, підвищеННJIМ розмірів 
посадових окпадів та додаткової оплати за 

~ окремі види пeдaroгічної дiJrльності У . 
співідвоmенві до тарифної сітки, на виппату 

І стипевдіА і ДОПОМОГИ учним та студентам 

І ВDчВJIЬНИХ закпадів 
І О О 

1~10213 

І Додаткова дотаціи з державного бюджету 
і: . місцевим бюджетам ДJIJI поетапного 

І 

запроввдхсеllВJl умов оплати праці працівників 
І бюдxceТRОЇ сфери на основі Єдиної тарифної 
L сітки та забезпечеllВJl видатків на опnату праці о о 

... 410300 Субвенції, в тому чиcni: 39801,4 548,0 0,0 40349,4 

І Субвевцї. на УІРИМIIВВJI об'єпів спinьного 
І КорИCtyВВIПUI та чи niквідацію негативних 
І Hacniдкiв дiJrльності об'єктів спільного 
р!10303 

. 
КОРИCtyВIIВВJI 

107 107 

"Субвевціи з державного бюджетУ місцевим 
бюджетам на випnaту допомоги ciм'JIМ 3 
дітьми, малозабезпеченим ciм'JIМ, iнвaniдaм З 

" ДИТИнства, ДЇТJIМ-їнвaniдaм та тимчасової 
~06 державвої допомоги ДЇTJIМ"i 19845,4 19845,4 
;" 

"СубвеllЦЇJlз державвого бюдze'l'Y місцевим 
бюджетам ва будівництво і придбllllllJl житла 
ВЇЙськовоспyzбовЦJIМ та особам рвдового і 
ваЧIUlЬВИЦЬкоro cКJl8Д)', звільвеНИХ в запас або 
відставку за ставом здоров'JI, BЇJCOM, виcшyroю 
років та у зв'оку із скорочеRRJIМ штатів, JIКЇ 
перебувають на квартирнОМУ обліку за місцем 
nPОХСИВIIIRJI, члевам сімей з чиcnа цих осіб, 

) JПd зarивynи під час викоll8llD IIJDOI 
CJIyxcбових обов'J13muciв, а тако. учасникам 

~~~ 
бойових дій в Афгавіставі та BOERIIВX 

О О 
ковфпiкriв" 



~ ~BCBЦЇJI здержаввого бюД)Ке'І)' місцеВIВI 
БJOдЖC1"D1 ва BIIДВНIUI пільг та ЖlIТЛОВIIХ 
суБСlrдШ васелеВНlO ва оплаty елеnpоевергії, 
nPlipOДlIOГO газУ, послуг тепло-, 

р 8ОДОПОС1'8ЧIUIIUI і BOДOBЇДВeдcВВJI, хваpnrрвої 
JШlТlI, вввезеВIIJI побyrового смі'П'JI та рідких 

410308 пеЧІІСТОТ"; 1614S,9 1614S,9 
"""'"" 

"СубвевцiJI здержаввого бюджe'l)' ,.,ісцевим 
бlоджСТ8М ва BIДDJIJIJI пільг З посJI)Т зв'нзку та 
іВШІIХ передбачених заководавством пільг 
(КРВI пільг ва одержввВJI ліків, 

" 
зубопротезУВDJIJIJI, оплату електроенергії, 

ПРlІРодвого і скрапленого газу на побyroві 
, 

пcnpсби, твердого 1'8 рідкого пічного 

І 
побyroвого пВJПl88, поcnyr тепло-, 

водопос1'8ЧIUIJIJI і BOДOBїдвeдeНВJI, квартирної 
ппати, вивезеllНJl побyroвого смітrя 1'8 рідких 

; нечистот) 1'8 компевсацію за пільговий проїзд 
'410309 окремих категорій ГPOMВДJIII"; 1929,4 1929,4 

"СубвеlЩЇJl з державвого бюджету місцевим 

бюдхсетам на BВД8ВВJI пільг та житлових 
субсидій васеленвю на придбання твердого та 

рідкого пічного побyrового ПlJDIВа і 
410310 скраплевого газу"; 2,6 2,6 

Субвенція з державвого бюджету місцевим 

і' бlOДЖe"1'lМ ва BeдeВВJI та адміністрування 
.410319 Державного реєстру виборців О О 
о' 

Субвенція з державвого бюджету місцевим 

бюджетам ва викованвя іввестиціDвиx 
проектів, спрямовавих ва соціапьво-
економічний розвиток регіонів, заходів з 

• 
попереджеНВJI аварій і запобіI'IIIIUI 
1eXНoгcНIIIIМ катастрофам у житлово-

KOМYНВnЬBoмy господарстві та ва іНШИХ 
аварійних об'єктах комувапьвоі власносri, в 

..1!.0322 
тому числі ва ремонт і рековструкцію 

О О тепnових мереж і котелень 
410323 

Субвевція 3 державвого бюджету місцевим 

" бюджеТаМ ва здійсвеВВJI виплат, визначених 

• 
Законом Украіни "Про рестр)'IC"l'YPизвцію 
заборгованості 3 виплат, передбачених 
CТВтrelO S7 Закову Украіни "Про освіту" 
педагогічним вауково-пeдaroгічвим та іНШИМ 

747,6 ' . " 747,6 категоріям працівників ВaDЧlШЬВИХ з8КJ18д18 
410338 

Субвевція з державвого бюджету місцевим 
) бюджетам ва соціапьво-ековоміЧНИЙ розвиток 

О О та на розвиток івфр~и регіонів -



410343іг---------Т--г-----г--,----

11 
"СубвевцїJI з державного бlОДЖCnY місцеВIВI 
БJOд1Ce1'DМ на фінансуванНJI peMOВ'l)' 

~.; nPlВlіщень управлінь праці та coцiВnЬHoгo 
rl 38ХІIС'І)' виконавчих органів міських (міст 

респуБJlіканського в Автономній РеСПУБJlіці 
КРІІМ і оБJlасного значенНJI) районних у містах 
КІlєві і СеВВСТОПОJlі та районних у містах рад 
ДІІІ здійснеИНJI заходів з виконання спільного 
із Світовим банком проекту "Вдосконалення 
CllcteМSJ coцianьHOЇ допомоги"; 1 оо 

~~4IM~4m9~~~~--~~~~--------~-----+----~~----4-------

СубвевцїJIЗ державного бlОДЖету місцевим 

бюджетам на заходи з енергозбережеввя, у 

10.1)' чиCJJi оснащеИНJI інженерних вводів 
бaraтоквартирвих ЖИТJlОВИХ будинків 

засобами оБJlіку споживання води і теrшовоі 
енергії. ремонт і реконструкцію теrшових 

мереж та котenеиь, будівництво газопроводів і 

raзифікацію насenевих пунктів 

410373 СубвеlЩЇJJ з державного бюджету обласному 
бюджету Київської області на проведеввя 

експеримеИ'1')' за принципом "Гроші xoДJIТЬ за 

дитииою" 

410363 СубвеlЩЇJJ з державного бюджету місцевим 
бюдzeтaм ва фіиаисувВRIIJI у 2006 році 
Проrpам-переможцїв Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого caмoBpJlДy&ВRIIJI 2005 року 
~10370 СубвевцiJI з державного бюджету місцевим 

бюджетам ва проведеRRJI виборів депутатів 
і Верховвої Ради Автономної Республіки Крим, 
І місцевих рад та сільських, селищних, міських 
:. roлiв" 
4103S8 f".J: • • 

-.1uвеВЦ1Jl З державного бюдже1У МІсцевим 

бюджетам ва yrpимВRIIJI дітей-сиріт та дітей. 
позбавлених батьхівського піІшувВВВJI. в 

диТJIЧИX будниках сімейного типу та 
__ !ІРdомиих сім'п 

410366 

•• 

СубвевцiJI здержаввого бюдже1У місцевим 
бюДlCетам ва поramеRВJI заборroВ8RОсті з 
рїзвиці в тарифах ва теrшову енергію. послуги 
з водопостаЧ8ВRJI та водовїдведeJlИJl, що 

Виробтшиu. траиспоptyВ8JlИCJI та 
Постачanиu васелеRRЮ. JIICВ вИШDCJIВ У зв'ику 
3 вевідповідністю фllК'l'ИЧllої вартості теПJIової 
енергії. поcnyr з водопостачВВВJI та 
BOAOBїдвeдeRRJI тарифвм. що затвер.ФКУВ8JlИCJI 
орraвaми державвої ВJI8ДИ чи оpraв8МИ 

____ місцевого caмoBpвдyвВВВJI 

о 

860,2 860,2 

о о 

о о 

163,3 1633 ,-

448 



0,0 0,0 о 

70118,1 50339,2 230019,500 
70118,1 50339,2 230019,500 

Ccкpalp рада. 1.8.Сanожко 
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Б Перелік деDЖВВНltx та DenOHВJJЬHltx ПDоm8М по r.IJCТY :іровари на 2008 • РІК 

1111:І88 roлОВllОro р03ПОpa.!ZlІІnШ 

311ПU1ЬІІІІR фО11.ll спсцївnыІІАR 11І011.1І РІІ:ІОМ 
КФК КВК хошriв 

IlallAJClI)'ВDlIІ18 npOl1'lII\1II фlВ Ilalb1Cl1Y8Dl1118 пРОI1'Dll1 сума 

.006 BIIКOIIКO.1 .IICltкоі paдll 1191,В О 1191,В 

ПОО"'lІІ\lа "Дсrwnm:ЬКlIR фОII.ll" 42 42 

IllВІі BIUIIiТКII 
llPO~la ВUUIІВЧСIII18 ДСpжDОШIХ та 

npофссіRlІІ1Х сап, ювїnсR ... 1Х дат, 

250404 3aDХОЧClII18 3В зacnyПI ПСРСА rpot.laдOIO 165 165 

Проrpама заБС3ПСЧСI"'І ailJlLllOm 
Бровврськоі спїnКlІ Bm:pDlliB віА"'1 В 

ФіllDllСОва nїДТPllt.lкa rpo.laдcьКlIX AlllnUliCТIIIli 2006-2008 О. 25 25 

opnUlbaцiR illВвnїдiB і ВCТCPDlliB ПроrplL\lа заБС3ПСЧС ... 18 Броварськоі 
opnUlbaцii BCТCPDlliB віА"'1 і праці та 

.091209 3600АІІІІХ CIUllla 2003-2008 рр. 28 28 
ПроrpDIВ ailJlLIIOm та фіllDlІсовоі 
ПЇДТРI"ІКlI Бровврськоі РСAlUЩIЇ 

t.llcLкoaRolnloro olUlїot.loВnCIII18 222 Ш 

ПРОf1JIL\IВ дiIJlLIIOm, фіllDllсовоі nїДТPI"IKII 
Тcnс6ВЧС"'18 і plUlioMoвncl ... 1 та іllФОР.IУВDlII18 I1'О.IIUIСЬКОСТЇ щодо 

ДЇIJILllom opnUliB .. icцeвoro 
CDМOBPIUl)'ВDI"'1 Чсрс3 коJoI)'Iпulы�сc 

nїДnPllo.lcrвo БРОВВРСLхоі .Ііськоі РDAlI 

120100 "Тcnсетудіl"НDШС .. ic:ro" 360 360 
ПРОf1J_1В ДЇIJILllom та фіllDllсовоі 

ПсрlOДSІЧllІ BIUIDIII18 (ПІ3CnI та IIЇДТPI"IКlI pCAlllCldi naCnI "БРО88РСЬка 
120201 a..'YDIIВnII) nDlloPDIB" 329.9 329.9 
250404 IllВІі OIUIIIТКII ПРО."DМв "3 Лlо60В'IО до PЇДlloro Jolic:nt" 19,9 19,9 

,020 YnpBulllllR освlnl 43,В 6"В,6 692," 
ЦІльові ФОIUUJ, yr&opClII OPnUlDМl1 
.llcцeBora CDМОВРаАУВDIIІІІ І Міська IIP0f1НlJoIB зв6С3IIСЧС ... ІІ 
.llсцеВIІ.'" OPnUl_'" ВllХОIІDDчоі Ilcnкca.'loi 6С3ПСIШ в .1.&роааРIІIIВ 

240900 ВnIUlI! псрlод до 201 О РОКУ -160 460 
Цільові фОII.llI" УТВОРСІІІ OPnUl .. III 
.licцeBora CA.\lOBPUYВDIIIII І 
.llclU:BIWII 0pnUlD.'111 ОIIКОIID8чоі ПРОf1JD.'IВ "ОСіАвРОІDlIІсть" 

240900 ВnIUlI! 188,6 
250404 IIIВІI llUUIТICl1 11,9 

Bcьorв па праПlВІІІI 11,9 IВВ,6 20005 

250404 IllВІі BIUIDТICII ПРО."..ІВ "3 любов'ю до PЇДlloro Mic:nt" 31,9 31,9 



І І 
.050 

I.Уnра_I"". nра"' D СІІID •• "СІ7' 
2280,8 ... , 

2328.8 ' ... сепе,",. 

• 081002 Illші .IUIII11CIIIIII ОХОРОІІУ :шоро.' • 50 50 

Illші .111ІІІ1'ІІІ1 111І couiвnwlllR 

.090412 ВXIIc:J' IIIICCJIClП" 764,8 764,8 

Пinr.nl, щО 1I1UIВКmoCIIІІIICCJIСШnO МісІока np0f1Jaмa coqianLlloro захllcty 

(крІм rк:rcpIIlil ВВВ і праці, nClICЇOllcpia. іllвanілі. та COWans.llD-

.іПСІокоі CllY*6II, ОРnUlі. IIС3DXJIЩCJIIIХ ICpcrв ІІIICCJIСІІІ" ІІа 2006-

.ll)'Тріщиіх справ та f1JoallUUlll, акі 2009 РОІСІІ 

поарllQllllll 11І8СІІШОК 

ЧОРllо61Ш~Lкоі ICI1ТD&:rpОфll) 111І 

оnmny ЖlПJlо.о-коаlУllanLllllХ 

.091207 nocnyr і npllpaдllora ПDУ 400,5 .аоо • .5 
BCLora ПО nporpall,1 1215,3 1215,3 

ПРОf1J~lа па lідШКОДУВІІllПО .lпрl1Т 3В 
КО)IПСIІС8І&IАllі ІIIIШIІ11I ІІа бclIСОUnV.IIС nCPC:IC3Clllla БСІ 06аIСЖСIIL 
ninLraDIIR проїзд 88ТDMa6inLIIIW ninLroDl1X ICI1ТCrapiR IlаСC:nСIII" м. БроваРІ' 
'rpUlcnoproM ОКР!:)ІІІМ кaтc:rapiaм Пac:aжJlpСLIСІIМ 88ТDаIООШLШJ)1 трІІlспоproаl 

170102 І rpoallUlJllI 31U'1U1LllOro КОРI'С1'У8ІІ11Iа ІІа 2008 рік 92В 928 
ПРОf1JВМII підтрllаl"'1 пiдnРIIОо'СТ8а "ЦСIПР 
couiBnLIID-ТРУАО80і, профссlRllОЇ та alcдlllCO-
COЦЇВnIolloi рс:а6inітаціі іllвмідів. дітсВ-

illвaniдi. та .IOnOДlIX і"lanідіа" 

БРОDаРСLКОro MiclolCOra ТОВВР"СТ8в illlaniдil 
3 УР8СШIDI опорllо-РУХОIОro ВnBplI1Y 

250404 Illші BIUII1ТКII "ПРІІПІСШ .. " ВО 80 

250404 Illщі BIUII1ТICII ПРОIlJ~lа niдтplJ)IKII ІіроварсІоlСОї 40 .ао 
ЦinLaвJ фО11ll11, УТВОРCllі 0PnUlD.\l11 міCLкpaRОШIОЇ оpnulї3DUіі-ТО8DРIICТ8D 
Mlcцcвora CDIОDрадуIDШ .. і ЧСРІОllоra Xpcc:ra УКРDіlШ 
ІІІІСЦС_ІОШ ОРnUlІМl1 llllСОlІlШчоі 

240900 ВnDдlI .ав .ав 
DCLora по nporpDlIl1 .ао .а8 88 

ПРО~lа nonillWCllll1 CТВIIY 6С3IIСКII, 
250404 Illші IIUII1ТICII ririош IIPDld І ІllроGШlчоra ССРСДОІШЦD 17,5 17,5 

.060 Вl.uill У спраlВХ сllll'і11l1llолодl 1408,5 О 1.а08,5 
Праrp"'lll і ВXOДlI ЦClrтpl. 
couiВnlolll1X c:nyжG ДnII сl.I'І, дітсА 

.091102 1'8 .Іоnаді 32 32 



1=.'" про"".,.", '_ІІІІ11 І. - , ..... _, , 
'" .091107 ." IJОІ і І У CтJIIIIIIX cU'" МІ_ про,.".,.,. IIfInpIWICJ' сш Т ... m:р'lІІІ 10 .0 ІХ О nи'8 • .1102010 року 

3axaдl. по рcanЬаа" рcriОlllUПollf1Х 

npaf1НW lLanO'lllll1C)' 111 
'4 .091108 Q340POIIIICIIIII ДіТСІІ 54 

BcloOro по nporp811.' 96 '6 

3axaдll по PCIUIDaurї PCriolllUllollIIX 
МіClo" ПРОТРВlа _іаПО'l1l111C)' 111 

npОтрВI lіаПО'lIllПС)' 111 
OUOpoIIIICIIH. дітс:І .111 ІІСріод 2008-2012 

.091108 Q340pOВnCIIIII дітс:І 
раків 839,1 839,1 

IllІІІі IIUPmaIIIl1 соUЇan.IПIА 
.090412 3ІІХІIСТ Ilac:cnClРIІ 24 24 

CoUЇan.,lli nPOrpL\111 і :lахадll Місь .. протрама :І ПIП'DII' роБOТlI :І 
ДCPЖUIПIХ OPnUli_ у cnpaalUt aб.uapОВI1ІIОIO "'OJIаддlO ІІа 2006-2012 POКlI 

.091103 .Іоnоді 37 37 
Bc:s.oro по nooma •• i 61 61 

Міс.,ка nporpDla соціan"IIОro :lL'O'&:тy дітсА-
Cllpіт та дітсп, ."і J1Ul1tШlln11a бс:з 

1'lші ІIUPrПaIIIl1 соціan"IІІIА &m.xiвc:wcoro nlКnY8D1111I ІІВ 2005-2008 
.090412. :lахщ:r lau:cnCIIII& POКlI 14' 14S 

npOrpllМ1I і 311ХадІ' цc:snpl. 

соціan"'РIХ c:nyж6 .IUIII сlм'і, дітс:А 
.091102. тatolono./IЇ 

Міс., .. npOI1'Dla IIЇJn'pIItoIКl' tolOnaдi ІІа 2008- 2' 2S 
CaцlВn.,111 ПРОТРIlМl' і :lIUtDдlI 
АСраса8II11Х орnu,і. у C:nPUlUt 2.010 РОКІ' 

.091103 .,оnаді 92,4 92,-1 
Bc .. oro па nparpaMI 117,4 117,-1 

Mic'''IIp0l1'lDla JanобіnUlІІ& mmчіR 
Соціan"llі nPОТРIWІll:llUtDдI1 6С:ЗПР'I1)'ЛIdIас:ті і 6с:здОГnW'ас:ті ІІа 2006-

.091107 АСmtШ_1111Х OOnUliB у cnDUlUt citol' 201000111 IS0 150 
.061 елу.&а 'І cnраааа дlтeli 50 О 50 

nporplDla :l11I106inUlllI дlmчіR 
Illші npaf11lDlll c:aцIlUIIollora 6С:ЗnPll1)'n"110c:ri і бс:з.ааГnIUUIОc:ri ІІа 2006-

.090802 3ІІХІIС1У 'ICnОlUlunіПllх 2010РОlOІ 50 50 
Упрамlllll. _lТлаDО-

.080 КOIIIYIIM .. llaro rocnaдapc:naa 11350 173J8,SS7 28688,557 
Illші BllдllТlClllla СОlalan.,IIIIА 

.090412 :laxllCТ Irac:c:nClll1I Міс ... IlрОтрВlа соціanІоllОro Jaxll&:тy 50 
ЦinLO_i фОllдll, )'11ІОРСllі ОРnU'ВfII ПCl.сіош:ріа, іll_anіді. та c:auilUlLllD-
tollcцc.ora CDIO.Paд.Y8D1II1I1 11с:зIUtIIШСIIIIХ веРСТВ IIВСCnClIІIІ 110 2006-
.licЦC_lttoIll OPnUlDll1 OIIKOIIIIII'loi 2009 POКlI 

240900 вnaalt ]50 
Вс .. ов по nporpollll 50 350 400 

10020] &nurayc:rpiR Mic:ru 9]00 9]00 

100102 
Кanlтaт.JшR рс:.\801П' ЖІП'ЛОDOra 

IфОllдУ міСЦСІІ11Х opnUli. вnaall 2000 2000 



І І /a,иuma, 'ІІІ npDIlUCI"" po6h- І .... , 
no.'aIu,,~ Ь 6уді.ш,U11ICW, МICloJnl nporpaмa Y1'JI.warll" та pa:r81mc)' , . 
JSCICOII1J'YJlUЇоо, PCМDlIТOM та 06асті. Жln-nОDо-rcoмy.rnanW'Dro 

170703 1Y1D.WIII" ... \I unwo6'un.r.a ,дoDir roCnlШарcraa 2486.6 2486.6 

Ц;Л'08і фо •• r. yrIIOpclli ОРI1ІІІ8.\l1І 
ariCЦC80ra CL\lOJtpЦ)'IIIU .... і 
.. ;сцса.ІМIІ ОРnUlІІМІ1 811k01 ... чоі 

8500 8500 
240900 IIIIU11I 

896.1 
150101 KannUW11 IU1LIICH ... 

DcIoora па nporp8 .. II 11300 11882,7 23112,7 

ПРОГР8.\ID ncpcm:mlRlloro РО1IUПКУ 
'tCМОllос:таЧIІІIІ .. )Ііс:та та 
IПРОВм;І."СlІІ" Сln:pгcnбсріraaОЧIІХ 

ТСХІlonогіА по кп 

"6роваРlrrcIlЛОСllсрraмсрсх.а" ІІа 2008 

150101 1Canmт.ln 11tIUIДCI1I18 ірік 5000 'ООО 

ОхОРОI" та paцiOllllllLIIC Програ.\lа OXDpoIllI lІааlCOЛlІШIІLDI1J 
240601 BIUtOPlI~II11 IJPIIPDдIIIIX рс:сурс:ів IIpllpQlUlora ссрсаОВ"Щ8 103.857 105.157 

110 Вluіа IСУл.,ур11 4145,9 180 615,9 

ФinaРМОllіі,мy2llЧІlі КOJIII1mIBIII ПРОГР8.\І. ПРОІІСІІСІІІІІ KYnL1)'pllo-r..асо811Х 

DlICD.\I6n1 та 1 •• шl MIICТCцwci 311Хо,дїl ... &роіваРIІ ІІа 2007-2008 
110103 3111C111W1 та 3aXQJU1 DOIСІs{Тllс.пщ.) 406 406 

фlлaр).о •• іt,r.I)'3I1ЧIІI КOllctml8l1 І npOrpD.a pD3alrrкy r.lhкtlаРOJШоra 
DlIClDcбnі та illwi ""СТСІUoId cniвpo6"mnaurвa ".&РО88РII1І8 2007-2012 

110103 3D1U111S11 та 311Х0.І111 ІРОІСІІ 20 20 

Прогр~.а розаln-КУ pc"-pcDIIіі .а038ім. 

150101 каааnuыІ� IктuaCIIII. ".&P088PIlIll12OO7-2012 РОКІІ 180 ІКО 

2S0404 IlІшl BIUIDТICII Проrpar.lа "] m0608'Ю дорlдtюl'O r.lic:тa" 19,9 19.9 
ВIIUIІІІ 3 фы� • .1l0іi IС)'Л''IJрll-r1t 

150 СІІОIl1Y 919" О 919,9 
ПРОICдClIl18 IІD8ЧDIILIID- Програ.\lа P0311rrкy фыlllоіi КYIllo1YPII І 

130102 тlJcI1y8DIIыІІх з60рlа і 3r.1DГD11Ь СIІСІР1У ІІа 2007 - 201 IроlСІl а r.1.&P08aplI 360 360 
ПРО8саСIІІ .. IІDDчanLIІО-
трсІlyaaJlЬІІІІХ :s6ap18 і DІІПІІІ' (ахі 
npolIQJI8'I'LC:8Гp'ICIWII 

opnUlblWЇDllI фЬКУnL1)'рllО- ПРОrpDlа pD3almcy чопоаічara ГDlUl60ay І 
130201 CnOD11lallOi CIJPDIODDI.ocтi) ... .ІіР08.1111118 1007-2011 роКIІ 540 540 
2S0404 IlІші BIUUIТКII" ПРОJ"PL\.а "3 mo6oa'ю да pUlllara .. Icna" 19.9 19.9 

Уnрааліllll. "11cra6)'Д)'Н'ШR та 
190 .palт~lC1YplI 300 О 300 

ПРОrp8Ма разр061С1І .. ic:ro6)'дillloi 
2S0404 IІІш; IUUIDТICII ДOII)'"CI111llll1 а al.5palapll )00 300 



І 
,., "Dlluln _n ...... ".rD І ~-6Y"'.IIIIfII'D. S". •• pC .... r ':tJ І 

1,1 М'СІоlCOУ IJUІІ о "04S2.9 ...... 5:11.." \ --nporpDrD по 6y.al.,,,,цnay 'fIi 
РСІСОllСТРУІСШї ІІІ*СІ'СР'ІІСХ мсрас IrD 

150101 КaninulWl' ВrarllllCIП" 20011-2009 РОІСІ' 5067.9 '067.9 

150101 Кanmaт.'li IXmUIClI'" ЛРОГРlL\lа ПО 6yдi8''''ЦnY та 17178.6 17178.6 

ЦіаIoOВЇ фоНдІ" yrвopclli ОРПUlL\"1 PCKOIIC11JYICUЇЇ об'єктів COllilUlL110ro 

r.IЇCЦCВOro C»IOBPIIЦY8IU"" і пrn13l1а"СІІ'ІІ 1111 2008-2009 рО"'1 

r..іСЦС:В'DШ OPI'DIIIМII 811WІІlLВчоі 

240900 1UUUUI 500 500 

Ва.оro по ПРОt)lаи( 17678.6 17678.6 

liудіВШЩ11l0 тв РСКОІІСТРУІЩі • 
• Іагіc:тpanы�хx ВУЛІ", .. 
:lara.'''lIo .. ia.ltoro np'Olla'ICIIIII ІІа 2008-

150101 КaniТDn .. lli BКIIIU1CI1I11 2009 РОК1І 14206.4 14206.4 
MiCIoКIIIlPOf1J1L\1D по CiyДIBllllцray та 

РСКОІІСТРУІЩЇЇ :lara."IollDOCaiТlli~ та 

ДОlІІкіпа.",1Х :llWIlU1iB ІІа 2008 - 2009 
150101 Кaniтam.lli аICllIU1СIП'. InOlClІ 3500 3500 

111 ФI"а"саае упрамі"". 175 О .'0 365 

nPOC1lL\la npофіпDJCr1IIС1I1ЛО"""'IОс:ті. 
:І.Ііш,СІ"'. llP080nOPIUUCY. ОХОРОЩІ пр .. і 
свобод f1JOMIUIII1' У ... &роааpl! ІІа 2007-200' 
!РОІСІ' 50 50 

npOГPL\lB пiarotoвКl1 та BllXOaDlII .. 
3ІІХІIСЩlків Jill11oківЩlШ'" biRC�oKO\lD-фахО80і 

CyliDcll"'. :І Mic:ucвol'O 6КW1CC1Y 
оріаmшaі ",onoдi тв ПРОIИUIСІІІІІ "Р'ООВУ ІІа 

ДCparaDllo",y 6Io.mкC1Y ІІа а"КОІІ'" 
ІС:ТРОкоау BlncloКDay c:nУЖ6У в .1. IiроваРIІ 15 15 

250344 npotpar.1 соціВnLIlОоСКОllо •• іЧОIII'O Проrpar.aа профіпDJmIК1І '3DXIІОРЮIIDIЮСТЇ 

та КУnlo1УРІЮI'O Р03Вlтсу PCnOllia 
laacc:nCIII18 Micra БРОВ.РІІ ІІа віРУСIШП 
rclumrr А І" 2008 -2011 ООІСІІ 50 50 
ПРОI1'L\Іа ailUllollocтt та фі1lDllСОlOі 

пUrтp".ІКІІ Дсржа8"ОI'O llРОфс:сіП'. 
'fallі"ІЮI'O I"'''IUILIIOI'O :SlllCllaдy 
"spoBapcыann профссіПllllП niцcR" у 2008 
[році. 60 60 

ПроrpIDIA :laб&:sllС"СIll18 тc.~IIon:lllloi та 

ІІ0*""оі 6с:ІІІСКІІ а м.ІіроааРІІ в 
."&РОDIIPІІ ДО 20 І О року 190 190 



а, •• 

150 
'5О 

250404 fщuі DIUUП1CI' 40 40 
183SS.7 58858.057 77113.757 

Секретар paдll I.В.Сапожко 
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Депутату Броварської міської 
ради по 38 виборчому округу 
Ратнікову д.г. 
членів Броварського гаражного 
кооперативу «Південний», 

вул. Чкалова, 13-а, тел .. 6-71-46 

ШаllОВНllВ дМllтре ГеНllадіВОВIIЧУ! 

Ми, . члени Броварського гаражного кооперативу «Південний», вкрай 
стурбованІ незадовІЛЬНИМ станом проведення приватизації земельної ділянки 
ДЛЯ обслуговування колективних гаражів. 

Броварський гар~ний кооператив «Південний» був утворений на 
загальних зборах члеНІВ кооперативу відповідно до протоколу Н!!2 від 18 
серпня 1989 року. Члени гаражного кооперативу діяли на підставі 
розпорядження виконкому Броварської міської ради від 26.07.1989 Н!!73 «Про 
заснування автогаражного кооперативу в районі військового містечка по вул. 
Чкалова ДТ АМЛ» (копія додається). 

Згідно рішення виконкому Броварської міської ради від 18.09.1989 
К!!266 був зареєстрований Статут кооперативу та схвалена назва кооперативу 

«Південний» (копія додається). 
Утворений Броварський гаражний кооператив «Південний» отримав 

державну реєстрацію юридичної особи відповідно до Свідоцтва про 
державну реєстрацію юридичної особи - Броварський гаражний кооператив 
<dIiвденний» Серія АОО К!!093160 від 18.09.1989 ( копія додається). . 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради 
від 23.10.1990 Н!!322 Броварському гаражному кооперативу надано у 

безстрокове користування земельну ділянку ІШощею 2,5 га по вул. Чкалова 
під будівництво цегляних гаражів (копія додається). 

У 1994 році кооперативом <dIpoeКТ8llТ) м. Бровари було ВИГОТОВJJено 
генеральний план згідно існуючої на той час забудови гаражного 
кооперативу «Південний», який на сьогодні є в наявності. 

Насправді, Броварський гаражний коопе~атив <dIiвд~нний» cтaнo~ на 
2004 рік виконав будівництво цегЛJIНИX гаражІВ на ІШОЩl 3,2292 га зпдно 
інвентаризації земельної ділянКИ, забудованої цегляними гаражами по вул. 
Чкалова, 13-а, виконаної інститутом «Yl(PГЕОШФОРМ» у 2004 році (копія 
кадастрового плану додається). 

14 січня 2004 року голова правління БГК <dIi~eH~~) Гапонюк 0.0. 
звертався до міського голови Антоненка В.О., але ВІДПОВІДІ ми не отримали 

(копія звернеННJI додається). .. ... . 
Відповідно до землевпорЯДНО1 докумеНТ8Ц11 у c~aд1 кадастрового 

плану земельної ділянки площею 3,2292 га ПР~lННJI. Броварського 
гаражного кооперативу <dIiвденний» звернулось до В1ДПОВІДНИХ служб З 
проханням надати ВИСНОВКИ щодо можливості оформлеННJI права ВJJacHocтi 
на земельну ділянку. 



Управлінням містобудування та . 
від 14.08.2007 N!! 886/1 надано ви аРХІтектури Броварської міської ради 
земельну ділянку (копія висн СНОВОК про оформлення права власності на 

. овку додається) де зазн 
оформлення у влаСНІСТЬ земель .. . .' ачено за можливе 

Б . НОІ ДІЛЯНКИ ОРІЄНТОВНО площею 1 6120 га 
роварським МІСЬКИМ відділом .,. 

22.08.2007 N!!04-7/1 0- 3/542 . 31 1 О земельних реСУРСІВ надані висновки від 
Хо04-3/10-31747 пр б' ВІД .. 2007 Н!!04-3/10-31746, від31.10.2007 
Ч- 13 ( .. ~ о меження на використання земельної ділянки по ВVЛ 
кanова, -а КОПlI висновків) 'ОІ' • . додаються, де зазначено за можливе 

оформити право влаСНОСТІ на земельну ділянку площею 1,6120 га та 
оформити право користування на умовах оренди земельну ділянку площею 
1,4567 га. 

17 січня 2008 року голова правління БП< «Південний» Гапонюк 0.0. 
звернувся до виконуючого обов язки міського голови Андреєва В.О. (копія 
звернен~ додається) з проханням надати дозвіл на оформлення права 
влаСНОСТІ . на земельну ділянку орієнтовно площею 1,6120 ra, на якій 
забудоваНІ колективні цегляні гаражі відповідно до рішення виконкому 
Броварської міської ради від 23.10.1990 Н!! 322. 

Про все це , а саме, про можливість оформлення права власності на 
земельну ділянку орієнтовно площею 1,6120 га та оформлення права 
користування на умовах оренди на земельну ділянку площею 1,4567 ra, ми 
конкретно дізналися у голови правліННJI кооперативу у квітні 2008 року за 
тиждень до винесення даного питання на розгnяд сесії Броварської міської 

ради. 

Тому, ми вимушені були 22.04.2008 звернутися до секретаря 
Броварської міської ради Сапожка І.В. з ПРОХaННJIм тимчасово відкласти 
розгляд даного питання (копія звернення додається). 

7 травня 2008 року проведено загальні збори членів кооперативу з 
порядком денним про стан приватизації земельної ділянки ДJIJI 
обслуговування колективних гаражів, де була обрана ініціативна група 
довірених осіб ДJIJI вирішеННJI питань, які віднесені ВИКJПQЧНО дО компетенції 
загальних зборів кооперативу відповідно до пункту 9,8 Статуту кооперативу. 

На загальних зборах вирішено звернутися до секретаря Броварської 
міської ради Сапожка В.І. (копія КЛОПОТaННJI додається) з проханням 
відкласти розгляд даного питання на сесії Броварської міськоі ради до того 
часу, поки не буде виготовлений ман земель~ої ділянки оріЄн;овно площею 
1,6120 яка може бути надана У власНІСТЬ .. , адже зпдно чинного , ,. 
законодавства земельна ділянка - як об єкт права власносn - це частина 
земної поверхні з установленимИ межами, певним місцем розташування, з 
Визначеними щодо неі правами. 

Більше того cтano відомо, що Броварська міська рада має намір 
, .u 

ВИнести рішеННJI щодо HВДВННJI права посnиного користувВНИJI земельною 

ділянкою орієнтовно ІШощею 1,6120 га та оформлеННJI права користування на 
}'Мовах оренди на земельну дїJIJIНКY мощею 1,4567га, а не оформлеННJI права 
власності. 



Таке вирішення питання по . 
чинного законодавства земельнit.Р~Є наШІ прав&, так як відповідно до 
користуванні, першочергово перед:::а, яка п~ребуває у постійному 
право безстрокового КОРистування у влаСНІСТЬ користувачу. Адже 
raражному кооперативу' . зем~ьною діJUlНКОIО 2,5га надано 

ВІДПОВІДно до РІшення ви Б .. 
міської ради від 23.10.1990 N! 322 . . конко,:,у . pOBa~CЬKOI 

, яке на СЬОГОДНІ НІХТО не ВІДМІНИВ БІльше 
ТОГО, nи.ше нашому гаражно~ к~оперативу станом на 1990 рік бул~ надана 
МОЖЛИВІСТЬ будувати цегляНІ каПІтальні гаражі так як .. .. 
ra ажів нам б ло н .... ' на ВІДМІНУ вІД ІНШИХ 
Р , ~ адано ДОЗВІЛ ПОСТlИНОГО користування, а не тимчасового. 

ДержаВНІ акти на право власності на земельні ділянки були видані 
~раж~~му коо~еративу «Металурп) на підставі рішення сесії Броварської 
М!СЬКОІ. р~и вІД 0~:.07.2005, гаражному кооперативу «Автомобіліс1'») на 
ПІДстаВІ РІшення cecJl Броварської міської ради Н!!863-41-04 від 29.12.2005, 
гаражному кооперативу Х!! 1 на підставі рішення сесії Броварської міської 
ради Х!!950-45-04 ~iд 16.03.2006, і при цьому вище зазначеним гаражним 
кооперативам. ранІше було надано дозвіл на тимчасове користування 
земельними ДІЛИНКами ДJUI обслуговування металевих гаражів. 

Відповідно дО СТ . .40 Земельного кодексу України гаражно-будівельним 
кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або місцевого 
самоврядування земельні дїШІнки перед8ЮТЬCJI безоплатно у ВJlacHicть, або 
надаюТЬСИ в оренду у розмірі, JIКИЙ встановлюється до містобудівної 

документації. 
8 травня 2008 року голова ПРaВJIіННJI кооперативу зробив запит 

начальнику архівного відділу Броварської міської ради Бinенку В.В. (копія 
запиту додається) щодо надання плану земельної дїШІНКИ ІШощею 2,5 га, яка 
була надана Броварському гаражному кооперативу У безстрокове 
користування під будівництво цегляних гаражів відповідно до рішення 
виконкому Броварської міської ради від 23.10.1990 Н! 322, так ик даний план 
був знищений раніше одним із голів правліННJJ кооперативу. 

14 1равня 01рИМали досить невтіIШfИЙ лист з архівного відділу 
Броварської міської ради від 13.05.2008 Н!14 ( копія додаЄТЬСИ) із 
зазначенням, що план земельної ділянки та проектно-кошторисну 
Документацію до архівного відділу на державне збеРlгания не надавали. 
ЦеГJIJШі гаражі не могли будуватись самозахватом, так JП( є рішення 
виконкому Броварської міської ради від 23.10.1990 .N2322 про виділення 
земельної діJJЯJПCИ площею 2,5га у безстрокове користування під будівництво 
Цегляних гаражів. звичайно, план був, але комусь потрібно було ЙОГО 
Знищити. 

ми визнаємо, що У вашому гаражному ~оопера~і ~оnyщені значні 
порушевня будівництва гаражів стосовно ПЛОЩІ земельно! д1JUlНКИ не 2,5 га, 
як повинно бути, а 3,2292 га. Але це поясmoєrЬ~JI ~, що голови 
кооперативу зміmoвaJlИСЬ досить часто, не доБРОСОВI.СНО В1Дно~~ись до 
ВИконання своЇХ обов язків, зНИЩУВали докумеНТВЦ1Ю, влаСНІ штереси 
ставили вище колективНИХ, з метою осоБИСТО~ збагач~~ надавали місця 
під будівництво цегJJJIНИX гаражів на заборонеНIИ терИТОр!l. 



- ч-

Тому , врахОвуючи вище зазначене • 
віднестися до наших проблем .. ' просимо Вас з ПОРОЗУМІННЯМ 

. . ' npииняти оптимально ро . 
будуть враховаНІ ІНтереси більшості і нас . зумне РІшення, ~e 
кооперативу які у 1989-1990 ,вм.перед, Інтереси тих члеНІВ , рр. на законних ПІдставах о .. 
забудову цегляних га ажів т . тримали MICЦR ПІД .. . р, ому СЬОГОДНІ мають повне право знати межі 
земеЛЬНОI ДІЛянки ОРІЄНТОВНО площею 1 6120 б . . .. ' , яка може yrи передана у 
власНІСТЬ для ЗДlиснення приватизації гаражів на дозволеній території. 

ОРОСИМО: 

1. Створити деnyrатську комісію для більш детального вивчення 
можливості оформлення права власності на земельну ділянку з подальшим 
виготовленням державного акту, враховуючи рішення виконкому 

Броварської міської ради від 23.1 0.1990 Н!! 322. 
2. Залучити до роботи комісії членів ініціативної rpynи з довірених 

осіб, обраних на загальних зборах Броварського гаражного кооперативу 
«Південний» від 07.05.2008. 

3. Дати можливість виготовити план земельної ділянки орієнтовно 
площею 1,6120 га, яка може бути надана у власність. 

4. Розглянути питання про оформлення права власноСТЇ на земельну 
ділянку орієнтовно площею 1,6120 га. 

5. Оформити право користування на умовах оренди на земельну 
ділянку, яка залишиться після приватизації, для обслуговування цегляних 
гаражів. 

ДОДАТОК: 

1. Копія розпорядження виконавчого комітету Броварської міської ради від 
26.07.1989 Н!!73. 
2. Копія рішення виконавчого комітету Броварської міськоі ради від 
18.09.1989 Н!!266. 
3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. 
4. Копія кадастрового плану (2004 р)' • • 
5. Копія звернення голови правлІННЯ кооперативу дО МІСЬКОГО голови вІД 
14.01 2004 Н!!I. . 
6. Копія висновку управління містобудування та арХІтектури про оформлення 
права власноСТЇ на земельну ділянКУ від 14.08.2007 Н!! 886/1. 
7. Копія висновку Броварського Micь~oг~ відділу земельних ресурсів ~o 
обмеження на використання земельНОI дtляНКИ по вул. ЧкаловІ, 13-а вІД 
22.08. 2007 Н!! 04-7/10-3/542. 



8. Копія висновку Броварського міського відділу земельних ресурсів про 
обмеження на використання земельної ділянки по вул. Чкалова, 13-а від 
31.10.2007 Не 04-3/10-31746. 

9. Копія висновку Броварського міського відділу земельних ресурсів про 
обмеження на використання земельноі ділянки по вул. Чкалова, 13-а від 
31.10.2007 Н!! 04-3/10-31747. 

10. Копія звернення голови правління кооперативу до виконуючого обов язки 
міського голови Андреєва в.о. від 17.01 2008 Н!!5. 
11. Копія заяви голови правління кооперативу до секретаря Броварської 
міської ради Сапожка І.В. від 22.04 2008 N!!б. 
12. Копія запиту голови правління кооперативу до начальника архівного 
відділу Броварської міської ради Біленка В. В. від 07.052008 Н!!12. 
13. Копія листа архівного відділу Броварської міськоі ради від 13.05 2008 
Н!!.14. 

14. Копія клопотання голови правління кооперативу до секретаря 
Броварської міської ради Сапожка І.В. від 07.052008 Н!!14. • u 

15. Копії підписів членів Броварського гаражного кооперативу «mвд~ннии» 
укількості ~OS" (nfи=~ A.'~ І ОСІб 
на r І ' аркушах. (О t~, 

Клопотання написано на s-

Додаток розміщений на 6=1 

Завірено 

гаражного 

~g~~~~.«ffiвденни~) 

8 )(. \к ~'=t. 
'ч 15'". os.08 

_~(..!.:~:...;' ~::;;...:.nu.t.~,,...I_ аркушах. 

О.О.ГапОНlOК 



КОЛІЯ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА р JiJA НАРодних ДЕПУТАТІВ 

ВИКОНАВчий КОМІТЕТ 

РО3ПОРfiДІЕННfi 

ВІд 26. 07 • 89 }Е! 73 
IvI.Бровари 

Про заснування автогаражного коопе
ративу в районІ вІйськового мІстеч
ка по вул. Чкалова ДTAМJI. 

в зв"язку З великим дефІцитом гаражІв в мІстІ. а також масо
вим самовІльним будІвництвом названих опору,А - доручи~и Аобро

вІльному товариотву автомотолю6ителІв ст. Абакумову м.г.) заснува
ти гаражний KoOnepaTI[8 І з встановленням l.tеталевих гаражІв на те
риторІІ площею 8.2 ra. а тако. пІдDІздноІ дороги. 

Створити кооператив 'la розробllТИ проектно-кошторисну . 
документацІю в установленому пор~ку Д~Я здІйснення будІвництва. 

О.Іщенко 

.. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р ЦА ВАРодВИХ JШJYТАТІВ 
викmuвчии КОШТИ 

РІШЕННЯ 

Bi~ /,3 . .9 /! 

Про за'Ое}mUнва ПРО'lOШJq 
зarальвих зборі~ Ч4еві» 
автогаражкarо gоопеР~ИВ1 
вц 18 серпва 1985 р. 

ft) 

fОЗГ.1UlВJВJDИ npCnOltoJ1 j 2 в11 ІВ сеРDJIJI !S89 р. sarUllВИХ 
зборі1і ч.пеВЇ1l uTorapauoro 1Шоперв'lИВ1 про обрaввs прав.піВВJI 
~a резіз1lвої ltоиіСії. про sa~е~иеsвa OT8~ lОопераТИВ1. 

про иазв, lСОапераWВJ~ :вrвoпou міоиої Ради ваРOAllИX AeD1'1aTi1l 

ВИРІШИВ: 

І. Зи.вердии ПРО'fО1tОЗ1 і 2 щ 18 серпва 1589 р. З8rUЬ!DIX 
збор.і1l ч.певіи u'fOrapaeor.o &Оопера8В1 про обравна npaвuНВJl 
D ревіsiйaої кокїсіі. 

2. Заре8С'!Рра~ C'l8!fJ'l ~опеpм'IQIl l-р.адas'fW:вІ. 

з. CDа.ппв вa~ 1Ш~ра'lD1 "Пі~иllt. 

п. ЗaDeрдиu прО'1'ОltOJ1 оpraвїзаuiИиarа заСЇ;JtaвwI Dp81l,пIВВJI . 

1ШопераТИВl про обравва rU01l0D ПРВВ1l1:НВS Iьo~iвa OreП81!8 C~-
павовича. 

• 
ГОJlо:ва 'Ви1tОSZOМl 

1/. J 
сеирет8р :виковкoм,J' . .. . 

і':'" .. -_ .... ""~. , .. 

о.litепо 

.DarвDK 
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ . 
ГОЛОВНЕ УПРАВmння СТАТИСТИКИ у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ у БРОВАРСЬКОМУ РАЙОНІ 

~ 07400 м. БроварІ', ВУJl.Кірова,32 
.8 (294) 4-01-57 

Форма JlовіАIШ затвер.ажеllа наказом ДержlCOМc:ra1Y УкраїНIІ 
віА 01.08.05 р. N! Ш 

ДО В ІДК А Х! ()()Yf,( 12006 р. 
] ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

n І J ПРИ f· МСТ О Т А ОРГ А Н І 3 А Ц І Й УКР А У Н и (Є Д р n о у ) 

БРОВАРСЬКИЙГАР~КООПЕРАТИВ 
"ПШДЕВ В НЙ" 

ІдентифіІсаційиий код 22207983 Правовиіі статус суб'єIrnl ІОРИДИЧНА ОСОБА 

Керівних Г АПОНЮК ОЛЕКСАН.ЦР ОЛЕКСАН.ЦРОВИЧ Тenефон 67146 

КпасиФіхапійві даНі: 
МісцезваходжеНВSI 
за КОАТУУ 

ОрnuriзaцUtво-правова 
фОрt.lа за КОПФГ 

3210600000 07400 киtвСЬКА, М.БРОВАР~ ВУЛ. ЧКАЛОВА, 
13-А 

320 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 

... 

? -фgpма власності за КФВ 10 ПРИВАТНА ВЛАСШСТЬ , 
Види дiJшьності за КВЕД 

t 70.32.Q УпрaвлiивR нерухомим .. айв0"!' . 
. . 

.- Іиcnrryцiiiв:ий сектор економіки за ЮСЕ S IS-НеКО)lерцШвї·орraвiзвцїї. що 
обcnyrовуІО'1'Ь AOlolвmвi roсподарства 

" .. 

.. 



-- (3 - -----о 

Дата та номер пеРВllИНоі peєcтp~ii ] 8.09.1989 Ng 266 

20.01.1998 Ng 13551070002001192 

серія АОО Н!! 093160 

Дата та номер останньої реєстраційної дії 

Свідоцтво про дерхсавну реєстрацію 

Місце проведенИJI реєстраційної діі вИКОНАВЧИЙ коl\tПТЕТ БРОВАРськаІ 
МІської РАДИ київської ОБЛАСТІ 

Дата внесеивя даних щодо суб'єкта до єдрпоу 23·.11.2006 
Дата:ввдачі довідки 23.11.2006 
Виконавець хрисТЕНОКВ. В. Телефон 40157 

-- ~~2 __ --
~ с 

. ~~ 

КОАТУУ -Класифікатор об'єктів адмі • 
: КОПФГ -Кпасифік&f1іl органі,.uіАно-Пlplll~МfI~'" 
КфВ -Кпасифікаціи фuрм DJIDclloc:ri 
каНД -Класифікація видів економічної дімьності 
КІСЕ -Класифікаuія іНСТИ1')'ціАних секторів економіки - ·0 
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-
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КАДАСТРQВИИ nllAH 

Jемлі 06мncеtlоПІ КОР"СТ.У •• "". 
'lер.ОII. лі .. і. (місто6уаі.tlі npOnOJHui1) 

s=O.59Zn 

+ 
..... 

JII. 

І 

• rll..,li u6м&!Жrllоrll К1Ipllcr·YIIIIIIIIII 
'lel,lI11 ":І ліllіll IІ"РУ'"n{ .lnраПI 

.=IJ.OI6Jn 

• ·,і· , . 

Д .' 
/ 

fll.СП/1l1І. о\ЦІЯ УГІДЬ ':ПtU&lФlIt.1Щ1N ojrOJJ1111 

/ІН \ЬМU........... 'І.ааа 'ІН ІІІ .. .... J/fINtIfII П,.ао 

31J • 

ЙП"С МЕl /' 
В~Л А до Б окружна дорога .t 
В~Л Б до В ПП 'Стандарt-QіЛ-Пi1lfс ' 
В!Л В до Г вул. Чкалова 
ВІ4 Г до Д Б .. IУ- 35 
ВІд Д .ао А землі запасу міСЬКОЇ ро.аи 

І 35.~ 
~ 35.2 
3 35.~ 
4 35.2 
5 35.2 
іі 35.~ 
1 35.~ 
8 35.2 
9 35.2 
18 35.2 
11 Iранс.армо •• Р 
І: 35 • .? 
13 ,J5.,J 
14 35.2 

8 .:~ql 
8.8~48 
8.8836 
8 РП:,~ 
8.8811 
8.885~ 
8.8821 
8.8881 
8.8846 
8.8В11 
8.Ші 
8.Ші 
8.8394 
8.8841 

І. • 
1(; о ' 

І' i~.~ 
ІІІ ,С;: 

19 55 ~ 
:8 55.= 
~I 35.~ 
22 35.2 
23 35.~ 
~4 35.:! 
15 35.:! 
26 35.~ 

'.01 8c.ora 

Пllан встаНОВllених меж земеllЬНОЇ AillQHK~1 100і 
Гаражнии коопераПIВ 'ю",нии' ~е..ОВQРИ, вул.Чкалова 

.'.# , •••. t :.....:, 

Начаnьн тгв І СМ' - ", О.' Масштаб АРКІІШ ик 8анченко . . "':',: '. , -;:"'"= _.' ...... \ ~ :І 

Виконавець булёИКD В.П. 
1:2000 

jllI"~! 
BU4~8 
~, I/I~ 

111ііli\ 
·D.U819 
"~~8.? 
D.JDZI 
Н.Ш:! 
8.8821 
8.8118 
8.88&2 
8.81&8 
I.С655 

5.8&9& 

АрКУШіВ 

ПереВІРИВ ПИРЧ В.М. 
уt\РГЕОІНФОРt-1 

200Чр. 

Креслив ПЕОМ 
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Гo'A.~a пра~~іВН~ ьро~арс~КВгl гарazиег. 

'ПЇJАенний" І просит~ Вас нцати нам А.з~і.l 

праJ" хор"сту:ваИИJl 

ЧJCU.~а ІЗ-А 
земеА~воа ді Аsихоа п. 

ХlопераТU1 

ва _ф. рw.aеиu 

~1.1Kцi 

Земе~~иа ді~ика бу~а ~ИАі~ева 

J(іСJ.JC~ихgиJC'КУ j З2~ ]lід 2:3. ІО. SOp. 
рішениа~ i,.~apc~tere 

пі~ б1Аі~анЦТ:В8 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВРАДА КИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
АННИ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400, м Бров . ари, вул. Гагаріна, 15. кім 412 Теn.5-ЗО49 

Від 11/. 01. (J І 

На Ns ______ Від ------
На :ШПІІТ БГК ссПі 8Д~lІltltЙII 

11415.07.07. Не) 

ВИСНОВОК 
про оформлення права власності 

на земельну ділянку 

Об 'ат обслvговvвання: колективні гаражі 

Адреса об 'єкта: м.Бровари, вул. Чкалова, 13-а 

Замовник: Броварський гаражний кооператив ,,ІІівденний" 

МіСlІєзна.'tодження земельної ділянки відповідно генерального nланv Аlісmа. 
затвердженого ріzuеННЯAl сесії Броварської міської ради від 26.08.99. МІ 50-1/-23: 
територія комунально-складських об'єктів 

Висновок: управління містобудув8ННJ[ та архітектури Броварської міської ради, 
вважає за можливе оформлеННJI у власність земельної ділянки орієнтовно площею 
1,6120 га по вул.Чкалова,13-а для обслуговув8ННJ[ колективних гаражів. 

вZlконаНlа iHcmZlmvmoJlI 

л. Є.Рибакова 



висновок 

БрооаРСLКО~SY гараЖIIО.SY 
Koonepamoy "Півдеllllllіі". 

про 06межевНJI ва 011корпстаВІІВ зе~le.JIьuоі ДШВПКlI 
по ВУЛ. Чкалова, 13а. 

РОЗГJIJlВYВШИ технічну докумеитацію на зеlt(CnЬНУ дiJшпcy земcnь транспорту по 
вул. Чкалов&, і3&, па звахОДИТЬСJl в хориетувавиі Броварсьхого rapuшоro 
хооперативу "Південвий", Надану Д1IJI обcлyroвуванви холепиввих raражів, 
Броварсьхий місь1СИЙ відділ земcnьuиx ресурсів вважає за можливе оформити право 
власності на земельну дinJппcy площею 1,6120ra. 

Земельна дітппса, повивва використовуватись з дотрим8ВIIJIМ оБОВ"JDШ 
землевласвиха, змісту добросусідства та обмежень прав на зeмnю встановnевпх У ст. 
ст. ст. 91, 103, 111 Земельного Кодехсу Украіни, ст. 35 Звону УкрaiJlи "Про охорону 
земель", З8lCонодавства про охорону навХОJIИПlllЬого природноro середовшца (ход 
в~риCТllВВJl земельної дimпixи - 1.14.2., зriд:во Украівсьхого lШвсифіхатора 
ціцьового вихориcтaв:ElJl зеtt(ельВИХ ДЇJШIОХ ). 

Правові обмежев:вя на вихориCТ8НВJI дав.ої земельної дimппm: 
1.1. Зміна цільового ВИІСориCТ8НВJI; 

За порymев:вя земельного звонодавства вивві особи несуть. юрuдичвy 
відповідальність зПдво звову. 

Термів діі висновку: . 
- до зміви ВJlВСIlllD земельної ДЇJШПCИ; _. 

до зміни цільового призначеиu земenьНОl Д1JIJDШI. 

Вачanьвпк відділу 
зе&leJlЬDIIX ресурсів 

ВНІС. ШуC'1'lo 
61655 

Gpoupcш8. 2001 Р. 311І.4310 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ... 

YIlРАВЛІННЯ МІСТО БУ ДУВ КИІвськоі ОБЛАСТІ 
АННИ ТА АРХІТЕктури 

07400, м. Бровари. вул. Гагаріна. 15 кіМ.412 Тел 5.ЗО~9 

Від {~. {~ . (/( 

HaN9 ______ Від _____ _ 

н.381ШТ БГК ссПіВlIеНltltй» 
ai.1IS.07.07. N!S 

ВИСНОВОК 
про обмеження та обтяження 

користування земельною ділянкою 

Об'єкт 06слуговvвання: колективні гаражі 

Адреса 06 'єкта: м.Бровари, вул. Чкалова, 13-а 

ЗамовнZlК: Броварський гаражний кооператив "ПівденниА" 
МіСlІєзнаходження земельної ділянки відповідно генеральноzo N1aнv Jwicma. 
затвердженого рішенням сесії Броварської "",іськоі радІI від 26.08.99. NeI50-11-23: 
територія загального користування магістральних вулиць Східної, Об'їзної дороги 

Вllсновок: управліННJI містобудування та архітеКТУРІІ Броварської міської ради, 
погоджує оформлення у користування на умовах оренди земельної дїЛЯНJUІ 
орієнтовно Шlощею 1,4576 га по вул. Чкалова, lЗ-а Д1IJl обслуговування колективних 
гаражів до початку робіпа по буд;вНUІ(тгу гул. С"(;дноl та потреб .,,;сmа в 
meplImopiRx, як; зна;"(одятьCR в А'Є3ІСах ;H~eHepHI'"( КОРІІдоріг ,,'.epЄ31C КОJ"ун;каl(;Й 
та чергОНlL'"( л;нiJpc Об'їзно; dOPOZIL 

Micmo6vdiBHf 06.ме:нсення та 061'121l:Ження землекорtlсmvвання згідно кадастрового 
l1!lQНV та відповідно до po3PaxvнKiв МОІ" tlZlKOHaHux iHcmtlmvmo.i~I "УкргеоінфОrh'W" 
lбез права забvдовu ): 
- земельна ділянка в червоних лiнiJIx вул.Східної; 
- земельна дiлmка в червоних лівіях Об'їзної дороги; 
: земельні ді.лянки в межах інженерних коридорів мереж ЛЕп, водопостачання, 

1СаВапізувавня, зв' J13КУ; 
- на території землекористуваввя по вул.Чкапова,1З-а ВИJlВJlена само1UJНИО 
ПРОЮІадена мережа зв 'J13КУ. 
ТеРАlін діі висновку одllН рік. _ .... 'i.lto O&Jt4,. 

., u" 9I7n.-... ~. 
• • ~91 ,~ ""''''''І!; • ~ 

rOlloвниo арх/твктор М· ". ljJ ·\,~t .л. є. Рибакова 
~~ .; . і; 

іі ~ 
ArмOI& .~, ~. 
ЧI-61 ~ ~ 1104' .... ,r? .' 

~~. :i(r,:; • ~1· t";'; 
'~" і· ,\!.";,jI 

-~.-7' 



ВИСНОВОК 
о 

БроварCLКО~1У гаражво~1У 
кооператпву "IUвдеВПnЙ". 

про об~lежеввя о ва ВВКОIJИСТ:urви зе~Iе.'lЬвоі .aiЛJuuar 
. ПО вул. Чкалова, 13а. 

РозгJDIВyВІПИ технічну ДО~lеатацію о ва земельну діШl1!ХУ земen:ь 'Ір8Вспорту по 
вул. ЧІсалов~ 13а, яка звахоДИ'ІЬCJI в lCористувавиі Броварського І"ЇІражаого 
_~Q..~l!ep~y "ІІівдеивий", вадану _О ДПJI об~вувВВ!lS ltол~пиВвих _rap~, 
Броварсь10JЙ міський Biддin земельв::их ресурсів вважає за можпиве офорldJП'И право 
lUIaClІОсті ІІа зеr.lельну дiJшпcy площею l,БI2Ora. 

Земельна дimппca,. повивиа ВИІ<ОРИС'Іовуватись з дотрm.fВНИRМ обов~JDXiв 
з~мпеВJIасипа, змїctY добросусідства та обмежень прав ва земпю встаиовлеаих у_ С'І. 
СТ. С'І. 91, 103, 111 Земельвого Кодексу Україви. С'І. 35 Захоиу Украіви "ЧРО oxopC?~ 
земem.", захQВОДDСІВа про охорону вав1ШJIИlIIИЬ0ro природного середовища (код, 
викориcтaiюr земельвої -дішппси - 1.14~, згідио Ухраівсиоro ICDaCИсРiDтopа 

~. 

ціпьового впористава земеПьв:их ділявок ). • • 
---L.IПравовіобмежeввJJ ва 1ІИХ0риС'І'8ВВЯ дввоі-3емen:sвоi-дWпmr:--- - ---------

-0- -l.l. -Зиіва цїm.ового-ви:Кориcтaв:u; -: о •• -=} о -

_О 

13. ДarpИМSJDПJ режимУ ВИІ<орИC'1'8ШDl земе.пь дпа охороВ!ЩХ ! ~~~O-
• "О о (, • '" ",cnnrA ПJI0nr",rn О 8875 ra - в шжевериоro : . 'З8ХИСВИХ зов \.земельва 1IfW~~ ~~_!-O_ _ __ о 0_- __ о - 0-:-0 ---. о __ 
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висновок 

Броварськоl'f)' гаражво~rv 
. кооперативу "ПівдеSВJJi';. 

про обмежеВвя. ва ы�кори~аllвJl зеl'le.rrьRоі дiл.sппm 
по ВУ.'І. Чкалова, 13а. 

РозrJDIИ}'ВПІИ техиї1lВY доь.-умеRТaцiю ка земельву дimппcy земель травСDОРІУ по 
вуп.. ~oвa, . 13а, па ЗRa.-<ОДВТЬCJI в 1Сористував:иі Броварського rapажиого 

_~JlОПера1ИВУ "І1івдевв:ий", иадаву .ДJIJl ОQCJIFОВУВ8ИИJI • холепиввих' гap~, 
~оварcыGIй lrПСЬКИЙ відділ зе~(ельвих ресурсів вважає за можпиве оформити право 
хористувавии ІІа умова.-< ореВдИ земельну дiшauty ПJIощею 1,4567 ra. 
... .Земелька дiJIявxa, ПОВИl{Rа використовуватиСЬ з Дафnl8DJIМ обов"JI3Xiв 
)"ще_ійха, зшсТу добросусідства та обмеиn прав ка зе.шю вСтаВовпёйих у ст • 
. ~. ст. 91, 103, 111 Земельного Кодехсу УІСраів:и, ёт. ЗS Захову VкjJаіии "про окороку 
земель", З8ІСОllодавства про охорону К8Вхо.JПIJ!I:ВЬого природ:иоro Середовища (ход 
вuориcтamrя зеМem.ної діляв:п - 1.14.2., зriдио Ухраівськото ЮJaсифiJarrора 
цїш,овоrо ВlПСориCТ8ВВJl земeJIЬВИX д.i.шmоІС ). 

_ Правові оБМежеJПDLВа..вшсDpш:тaв:wLД8Иоі.земeJI5IIОЇ-дiJшпcи::--..:.......-----
__ 1.1 .. ~~OBoro ВІІІСОриставвя; . . • •• 

13., дОТРИМa:&IIJI режиму ВВІСориCТ8!DlJl земель ~ охороввих ~ савпарко-
_ '" .. :~~ зов (зе~еп&ва. ~ ~С?~~Я,2~95~ ~:a )4~~ шzеиериоro .. 
. .~: :_~ісР:2іЩоРf;іёёВsiftiЗaЦiЬоf.),шреЦ зеft1~а. ~~ ПJIощ~ .~,040S ra. -.Jt 
: .-:~1....·· . '\ . ;"'иору меnеЖL 1ІЕД. 'зщ~ва _~. шmщ~ _ " .&1ІІ.ІіИХ JВZeверllОТО кор_ :1:'_. • .' ••• 4, _._ .. _ •••• , І. 

~:. ::·· ... ;і:щj;'f800 ijL-:~в '(~ ~BOro ~jf!д~~BOitO~.C?~Ollt~ зем~ . 
.. :.~ .-; ~mIbПіеЮ <і,О870';а. 11 qepвO~.~ O?'I~01 Д~P~.· - '. ti·. ~ 
.,!., ,~::·q.#,,:~s'" ~ ... ::18-: r#O " ·; .. ~l • ••• 'UUt __ ,.і ... а~~~еСіD-il~рвднrc;чаnt1".,J~-.----
±., '.:і.·;:".;Jа:цоnvmfШВl зечепr.вom --;"~. .~.:,i;':I' '.- ..,-- . • :::: .• 
r •••• _____ • ~.... ;:.,-.- ~..' ",~f'r.- •• ".' -:-
1h-",ві'W8;;';"~ .. 4' .... •• w·- ," · .... 1··· . " . ! .•• "'_ .1._-_ ' . . ~ _~СІ:Ь·3І1дИО3ВО_J'-· . .-:.··r._· 00J".:.- " -::'I~".. ;"-: -- : 

.: •• _ .-:.~.: ... ___ ... t~ ... :-_.. ._ -~.:!' .:' .. -. ..,., ~ . .!. ~ ~ ':.. .,.: • 

. . Тp.nt.пи ,"1 BBi.a·OBItV' . :.. •• . - ' • .:.:~'. .' .~::-::: .• ::ї -:::; .' 
е • :~!! .. ~ ,~ ~J.. ..... ~ --. ... .. . .- . 

·1 ,. ., ;~. -; ,.. - ._. ~ • ..=. I~: - ..: wlrll"lrll'''' .... • • .; -- .:mp-з· .. ';:''D'D!. ... _'"'"'"'' .. зeNeJIЬaot~-.- ... ,:' . ::;"-;'-:". . .... ..;. 
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ИИКОИУDЧОМУ ОООВ'язки 
иісыtrоo ГОJlОВИ 
Андреєва В.О • 
Гоьова праВJIЇННЯ 
ЬГК "11ївденний" 

ГаПОНDIt 0.0. 

Lроварський гаражний кооператив "l1івдеННИ~і" просить 

Вао надати дозвіJl на o~ ОРI4J1ення права власності 

на аемеJlЬНУ lI.ІJlЯНКУ OpitHTOBHJ плоu,еD І, иl",,- га, 

на якій зоудовані КОJlективні цегляні гараіі[Ї. 

Земельна діJlянка знаходиться за адресоа: м.lровари 

вул. Чкалова ІЗ-А. j ОУJlа виділена під будівництво 

цегляних гаражів Рішенням Ьроварської міоької ради~ Jc2 
ВІД ~3.I~.I~~~p. 

Голо:ва ЬГ!{. "11ївденний" - 0.0. Гапонак 

;~ , 

- -
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Секретарю Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Голови Броварського гаражного 
кооперативу <d1iвдеВНИЙ» 

по вулиці Чкалова ІЗа 
Гanовюка о. о. 
тел. 6-71-46 

.. 

Заява 
Прошу тимчасово призупинити роЗJIJIД ПИТaвиJI Щ(УДО 

приватизації земельної дiтmки орієнтовно площею 1,6120 га. та 
вадаввя в аренду земельної ДЇЛJППaI площею 1,4576 га. ДЛJI 
обслуговувавви колективних гаражів. 

Дане IIИТaВИJI потребує більш детального вивчеИВJI і 
В~ідповідає змісту рішеНIIJI Броварської міської ради від 23.1 0.90р. 
N! 322, де чітко зазначено, що гаражному кооперативу <dIiвденнии») 
надано у безщрохове хорищуваввя земельну дiлJIвкy площею 2.5га 
ПО вузІИЦі Чкалова 13а тriц будівництвО цегJIJIВИX гаражів. 

на теперjJJIЮЙ час члени кооперативу гооують колективне 

звервещм, збираючи підписи, ДО мicьxoro ~~чпpoxaв!lВМ 
Здійснити приватизацію відповідно до ріше. роварськоі міської 

ради від 23.10.9Ор. Н2322. 
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1Іі А" t2'I! '7 ~~. 
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f/IIЩ _ '2e;0!jj 

рІ/-

Начальнику архівного відцілу 
Броварської міської ради 

Біленко В.В. 
Голови Броварського гаражного 
кооперативу <dIiвдеННИЙ» 

по вул. Чкалова 13 ... А 
Гапошок 0.0. 

т.6-71-46 

Згідно рішеНЮІ Броварської міської ради народних 
депутатів N!!З22 від 23.10.90 р .. Броварському гаражному 
кооперативу <<lIiвденнии» було виділено у безстрокове 
КОРИСТУВання земельну дішппсу ШІощею 2,5га.. під 
будівництво цегJI.SIНИX гаражів. 

Просимо Вас надати план на земельну дітппсу та 
проектио-коІПТОРИСВУ документацію ва Броварсьхий 
гараЖний кооператив «Південний». 



БровАрсы\-\ }llсы\.\. РАдА І'п!всы\:l� ОБЛАСТІ 

. .u>ХІВІП·П~І ВІЩІЛ 
1);4()I~.3rLБровзрн. ОуЗ.НСЗ:ШСЕНОС1і. 6-В. tе;t·фnкс i~494) :~-94 

~8jд~k1..;....Q-і-l5~..::.2.:.:..:00~S~]~.=.~ 1'1 2& s 

Голові правЛІННЯ 
БГК "Південний" 
по вул. Чкалова lЗ4А 

Гапонюк 0.0. 

Архіввпй відділ Броварсько1 міської ради повідОМЛЯЄ, що надати ВаАІ . . 
плав земельної ділянки та проектно-коmторисную документацію ва 
Броварський гаражний кооператив "Південний" не маємо можливості, 
оскільки ці документи до apxiвHoro відділу на державне 1беріганВJI ве 
надходили. За Вашим проханням ии направлясио запит стосовно цього 

питавНЯ до управління містобудування та архітектури Броварської иісыtіi 
ради. 



,. 

Секретарю Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Голови Броварського гаражного 
кооперативу «ІІівдеННИЙ» 

по вулиці Чкалова ІЗа 
ГапОlПOка о. о. 
тел. 6-71-46 

Клопотання 
Прошу ПРИЗУlIИНИТИ роЗJUIД ПИТaвIOl що до приватизації 

земельної дiшmxи орієнтовно ШІощею 1,6120 га. та B8ДВIIВJJ в 
аренду земельної ділянки ШІощею 1,4576 га. для: обслуговува.ввя: . . . 
колепивиих гаражш, до нашого наступного подання. 

Дане IIИТaНВJI потребує більш детального вивчеВВJI і 
невідпов'ЇДає змісту рішеНIUI Броварської міської ради від 23.10.9Ор. 
N! 322~ де чіТКQ ~азначеНQ, що гаражному КQQперативу <dIiвденнвй» 
надаво у безщ:рокове корищ:увавия земельну ділянку ШІощею 2.Sra 
по вулиці Чкалова 13а під бупівниuтво цегJIJIНИX гаражів. 

м.Бровари 

київська область 

ВиКОНКОМ міської радИ 
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Броварському .lісько,,1)' Голові 
АитонеНІСО Віктору ОлександроВІІЧУ 

'.()J.O/J 

Шаиовиий Вікторе Олександровичу! 

СпШха ветеранів війни в Афганіставі м.Бровари просить Вас ПОСТ8ВИ11І OICpeМIBI 
ПИТВИИJIМ ва черговііі сесії Броварської міської Ради lIИТ8.IШJI про ВИlCонlIIIUI ДОРУЧeJIJIJI 
архітехтурвому та земельному відАіпам щодо моЖ1lИВОсті знІЙТИ та зарезервувати 
земельну дiJulику ДJlII Спітси ветеранів війни в Афганістані м.Бровари зriдио рішeиJUI сесії 
Броварської міської Ради від 07 nИПRJI 2005р. 

Розгmrд даного пИТ8НИJI просимо провести в присутності членів ПрllJlJlїllU Спітси 
ветераиів війни в Афганістані м.Бровари: 

1. Мenьничеихо Сергій Миколайович - в.о. ГОЛОВИ Спілки. 
2. Кравченко Микола Петрович - заступких в.о.голови Спілки. 
з. І1авчевко Іван Іванович - член Прaвniвия Спілки. 
4. Комориий Володимир Григорович ~ член ПрaвnїИИJI Спіпки. 

Про дату і час проведеиии сесіі просимо повідомити вас за телефонами: 
8~О97-З89-21-0S - Мenьвичеико Сергій Миколайович 

Зповaroю, 
В.о.Голови Сnimcи ветеранів війни 
в Афraиiставі м.Бровари 

С.М.Мenьвичеико 



МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

ИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РИДИЧНИЙ ВІДДІЛ 

овар", вуn. Гаrирі"а. lS, к.304, 310, ТClI. (294) S-31-07, 4-61-67 

г СекретаРІО Броварськоі 
міської радll 

І Сапожку І. В. 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Направляємо Вам копію відповіді Державної інспекції з контролю за 

використанням і охороною земель від 13.0S.08p. Н!! 4-13-1292/03 на звернення 

вJtКОНавчого комітету Броварської міської ради від 17 .04.08р. Н! 2-1/849 щодо 

порушення вимог земельного законодавства ТОВ "Овал" при використані 

земельної ділянки, ДЛЯ відома. 

Додаток: 1 стор. 

Начальиик юридичного відділу 

Ji8lia.Mip3on& 
46167 

L 

І. Г.Лавер 



IJ 
ДЕРЖАВНИЙ КОМIТI·.l УКРАїНИ ПО ЗЕМЕЛ 

.. 4 ЬНИХ РЕСУРСАХ 
ДІ!.Р)І(АВНА ІНСПЕКЦІЯ 

З ІСОНТРОЛІО ЗА ВИІ(ОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ 
( • ~~Il;" JСМЇІІСІІСІЩЇІІ ) 

01601. м. І<ІІЇІ'. пров. МузеfiШlfil2, 
тел .. факс 2538504 Е-таіl: dzi kif.com.ua 

/-f (.21: dr tf.;/' не ft /3 - д/ У';р f!~:g 
і) в ІІКОllав'''''; КОА.іlllет Броварської 

А';СЬКО; радll КІІЇВСЬКО; 06ласті ~Т:~.J-.\-h ; .(f, (J'f' ',", "J~" Гn~npl"n, IS, 
_--~'- -- ---- - --"J' .,С ' у IL/ipUllllfJII _ _ _. ___ _ 

07400 --

Ha.N9 2-1/849 від 17.04.2008 

На виконання доручення Держкомзему України від 22.04.2008 
Н!! 084895/501, ДержзсмінспекцієlO, у межах наданих повноважень 
р~зглянуто звернення RlIКОЮtRLJОГО комітету Броварської міської ради 

ВІД 17.04.2008 N! 2-1/849 стосовно можливих порушень вимог земельного 
законодавства ТОВ "Овал" (дал і-Товариство) при використанні земельної 
ділянки по вул. Гагаріна, 16 та повjдомляємо наступне. 

За результатаМIІ псреl1іРIШ. здііісненої Управлінням з контролІО за 
ВІіКОРИСТанр..ям та охороною земель у м. Києві та Кqjвській області (дanі
Управління), встановлено, що станом на сьогодні, Товариство використовує 
вищевказану земельну ділянку без правовстановлюючих документів, які 
передбачено ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу Украіни. 

Слід зазначити, що при здійсненні Управлінням перевірки керівництво 
Товариства було відсутнє. 

Зважаючи на вищевикладене, з метою усунення порушення вимог 
земельного законодавства AJlpe~oтopy Товариства Турпітці В.В. направлено 
ВИклик з вимогою прибути до Управління для складання протоколу про 
адміністративне правопорушення відповідно до вимог ст. S4 Кодексу 
України про адміністраТИВltї правопорушення. . . 

У випадку умисного ухилення, неявки кеРІвництва Товариства, зпдно 
зі ст. 10 Закону УкраїНІ" "Про державний контроль за викор~~НJIМ ~ 
охороною земель", ст. 2S9 Кодексу УКРаіНИ ~po. адм~НlстраТИВНI 
правопорушення УправліШIЯАI буде направлено ВІДповІДНИИ ЛИСТ до 
відповідного органу МВС УI(раїни стосовно доставки порушника ДJIJI 
Надання пояснень та 3 MCTOIO СI'-.'13.!13J1НЯ вищевказаноro протоколу. 

ПеРШ.IЙ заСТУПНllК 
ІІDЧDЛЬНІІКD illcneKQiї 

C&:o11111111U11D 253 97 60 

0.0. Бредіхін 
. 
І 

6PUB:l~CbKI4" "\~I\. І 
8хfJlни.1 ,.~- i~l[ . 

! .. .1lj.. р г G;J/ 



ПРОКУРАТУРА УКРАїНИ 
1РОКУР1Т)'РА l\flCTA БРОВАРІ'І 

киIвсы�оїї ОБЛАСТІ 

.04.08 N!! 435-вх 
()7.Ю). м БРtlиаРIІ. It)J/ КllіИI:"'''t.) J7 11:Jr 4-J5-1.1 

СекретаРIО Броварськоі I\Ііськоі 
ради Кllївеької області 
Сапожку І.В 

вул. Гагаріна, 15, М. БfОСDfU 

Шанов",," Ігоре 8аСІUl60tlllчуl 

На Ваш лист від 22.02.08 N! 2-1/332, адресований Генеральному 
прокурору України Meдaeдыуy 0.1, щодо ненanежної роботи 

начальника Броварського МБ ГУ МВС України в КиївсьюЯ області 
Половка А.П. повідомЛJlIО, що його звільнено із займаної посади. 

з поваГОJq,. 
Прокурор міста Броварв 
старший радник IOC'_I_"ц~i_ї __ ~~-, О.Наджафов 
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ГиР0 результаТl1 розгляду І 
3BepllellL та ПРОПОЗllцій виборців 

вс: 5-53-82 

CeKpeTaplO Броварськоі І 
I\lіськоі раДl1 
Сапожку І. В. 

Відповідно до р~~ення міськ?ї ради від 24.04.08 року Н!! 720-36-05 
«Про результати З~ІТ~ депутаТІВ Броварської міської ради перед 
виборцими та ЗУСтрlчеи з ними» проведено відповідну роботу щодо 
розг~ та. вик~~ання пропозицій виборців, висловлених під час звітувань 
депутаnв МІСЬКОІ ради. 

Пункт 2. 
24 квітня сесією Броварської міської ради затверджено нову міську 

програму відпочинку та оздоровлення дітей на період 2008 - 2012 років. 
Відповідно до цієї програми у 2008 році для оздоровлення дітей виділено 
839, 1 тис. грн., а саме: 11 О, О тис. грн. - для оздоровлення дітей-інвалідів, 
729, 1 тис. грн. - для дітей соціально - незахищених категорій 
(заплановано оздоровити 550 дітей). 

Відповідно до міської програми підтримки сім'і на період до 2010 
року відділу виділено 54,0 тис. грн. для оздоровлення малолітніх дітей та 
іх матерів, які проживають у сос- Дитячому Містечку та прийомних 
сім'ях. 

30 квітня 2008 року були проведені відкриті торги по закупівлі 
п~cnyг по оздоровленню. Відповідно до результатів дві пр~позиції бу~и 
ВІдхиЛені, а у зв'язку з Тимчасовим положенням про заКУПІВЛЮ TOBapIB~ 
робіт та послуг за державні кошти, для оцінювання має бути подано ДВІ 
пропозиції, тому процедура була відмінена та буде проведена по новому. 
Запланована дата розкритrя кінець тpaB~ - початок ~ерв.ня. 

Відділ у справах сім'і та МОЛОДІ за кошти ІЗ МІсцевого бюджету 
03ДOpoвmoє дітей таких категорій: 

Категорія, до якоі 
відноситься дитина: 

-Діти-сироти та діти, 
позбавленібатьківського 

L ПіЮІування 

Перелік документів: 

1. Заява від опікуна (піклувальника) 
2. Свідоцтво про народження дитини 
(копія) ; І ;:. ", • І . . 
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3. Свідоцтва пр 
(копія) або рішен:я ~MepTЬ обох батьків 
батьків бат . уду про позбавпення 

. ЬКІВСЬКИХ прав (копія) 
4. РІшення су б . ду а о органу опіки та 

(ПІКJI~в)ання про призначення опікуна 
КОПІЯ 

Діти-інваліди (направляється 
у разі відсутності медичних 
протипоказань та здатності 

до самообслуговування) 

І. Заява від батьків 
2. Свідоцтво про народження дитини 
(копія) 

З. Посвідчення про належність 
дитини 

Діти з багатодітних 
сімей 

Діти-напівсироти 

Діти з малозабезпечених 
сімей 

до цієї категорії (копія) 

1. Заява від батьків 
2. Свідоцтво про народження дитини 
(копія) 

З. Довідка про склад сім'ї (оригінал) 

1. Заява від батька (матері) 
2. Свідоцтво про народження дитини 
(копія) 

З. Свідоцтво про смерть батька (матері) 
(копія) 

1. Заява від батьків 
2. Свідоцтво про народження дитини 
(копія) 

З. Довідка про одержання державної 
соціальної допомоm по малозабезпеченості 
(оригінал) 

Діти військовослужбовців та 
працівників органів внутрішніх 
справ, JПci загинули під час 
виконання службових обов'язків 

1. Заява від матері 
2. Свідоцтво про народження дитини 

(копія) 
З. Копія документа, який підтверджує 
належність дитини до зазначеної 

категорії 

Діти з девіантною 
поведінкою 

1. ЛИст-клопотання від служби у справах 
дітей, на профілактичному обліку якої 
перебуває дитина 
2. Характеристика служби у справах дітей з 
підтвердженням категорії 



з. Свідоцтво про 
(копія) наРОдження дитини 

Діти, які перебувають 
1. Заява від батьків 

на диспансерному обліку 
2(к· C~iД)oцтвo про наРодження дитини 

Талановиті та 
обдаровані діти 

ощя 

з. Довідка про перебування на 
диспансерному обліку з чітко 

в~азаним діагнозом (оригінan - за підписом 
ЛІкаря у як , ого дитина перебуває на 
дис?а~с~рному обліку та завідуІОЧОЇ 
ПОЛІКЛІНІКОЮ) 

4. ~a 5 днів ДО від'їзду дитини у дОЗ 
Д~B1Д,?, з лікарні, ЩО дитина у 2008 році від 
ЛІкарю не ОЗДОРовлювалась 

1. Заява від батьків 
2. Свідоцтво п~р Hapo~eH~ дитини (копія) 
з. КсеРОКОПIJI ВІДПОВІДНОГО посвідчення, 
диплома, грамоти тощо про 

присвоєння звання переможця 1-3 особисте або 
командне місце), лауреата чи ДИІШоманта 
з~агання, олімпіади, Конкурсу, ОГЛЯДУ 
МІжнародного, всеукраїнського, обласного та 
міського рівнів (не менше 2 - 3 грамот за останні 
2 роки) 

Діти з неповних сімей 1. Заява від батька (матері) 
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Свідоцтво про розірвання IШІЮбу t або довідка з 
р АГСу про те, що батько записаний зі спів матері 
(одинокі матері), або рішення суду про 
позбавлеИНSI одного з батьків батьківсысих прав 
(копія) 

на багаточисельні звернеННJI представників громади (ветеранів) у 
формі листів ДО міського гопови Антоненка Віхтора Олександровича та 
ДО Президента України Віктора Ющенка з проханням закрити дискотеку 
в парку «І1еремога», шум від якої заважає відпочинку людей похилого 
віку, відділом культури було прийнято рішення про закритrя дискотеки. 

Пункт 5. 
Підготовлено проект рішення виконкому та заходи по підготовці 

до організованого початку 2008/2009 навчanьного року. Водночас 
ПОВЇДОМJIRємо, що кошти, передбачені програмами <<Загальна середня 
осві1.'а), <<fIозашкілля», <<ДOBКЇJIJJJD), на ремонтні роботи не виділені. 

Пункт 7. 



Організ~ати безкошт~вний показ художніх фільмів про Велику 
ВіТ'lИЗНJJН~ ВІИНУ ДЛЯ • учн.~в шкіn у міському куnьтурному центрі 
«Прометеи» не має техНІЧНО! можливості - відсутня ставка кіномеханіка 
та кіноапаратура. 

ПУJlКТ 15. 
Тривають проектні роботи з будівництва школи-садка Не 1. 

функції замовника надані виконавчим комітетом відділу капітального 
будівництва. 

ПУ.ІІСТ 24. 
Контейнери для збору смітrя у кількості 12 шт. замовлено на 

заводі нестандартного комунального обладнання і будyrь поставлені дО 
ЗОШ Н!!2 після їх виготовлення. Існує домовленість із фірмою «Підряд», 
яка проведе роботи по знесенню зруйнованого тиру та теплиці. що 
знаходяться на території зоm Н!!2. На завезення грунту заявка подана у 

кп «Бровари - Флора» 29. 04. 08 року Н!! 86. 
Пункт 25. . .. . 
На ремонтні роботи ДОШКlnЬНИХ за~адlВ ОСВІТИ ~е~БХІДН~ 7 .. мn~. 

700 тис. грН. ця сума включає затрати І на ремонт ЛІТНІХ паВlnЬИОНlВ 

ДНЗ «Калинка». 

Заступник міського голови 
Л. П. Шестопал 
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