
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 

Про дострокове припинення повноважень 

міського ГОJlОВИ 

Заслухавши та обговоривши висновки постійних комісій Броварської 
міської ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін та з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, та керуючись 
п. 16 cTaтri 26 та статrями, 42, 79 Закону України <<Про місцеве самовряду
~ання в Україні», стапею 14 Закону України <<Про вибори депутатів Вер
ховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, се

ЛИЩНИХ, міських голів», стапею 106 Регламенту Броварської міської ради 
V скликання, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
11.05.06 р. Н!! 05-03-05, враховуючи рекомендації постійних комісій з пи
тань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій та з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін, Броварська міська рада 

1. 

2: 

ВИРIПIИJIA: 

Достроково припинити повноваження міського голови міста 
Бровари Антоненка Віктора Олександровича з дня прИЙНЯ'ІТя 
цього рішення. 

Секретарю міської ради Сапожку ~орю Васильовичу тимча-

Д1И• "СlПOвати повноваження МІського голови до моменту roвоз .. . 
посаду S го МІСЬКОГО голови ВІДПОВІДНО 

вступу на 'І- р 

до законодавств * ~ '4-__ 0_i~ 
CIr (І 

ч~ 
Секретар міськоі ради ~ s: 

І.В.Сапожко 

від 24.07.2008 р. 

Н!! 785-39-05 , . : 

" 



ПОДАННЯ: 

Депутат міської Ради, 
голова комісії з питань розвитку та благоустрою 

тер~торій, зем~ьиих в~~осин, архітектури, Д),п./7. 
БУДІвництва та lнвеСТИЦlИ ,r/ 
Депутат міської ради, 

голова комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів і цін 

ПОГОДЖЕНО: 

С.В.ПіДДУбвц 

А.В.Бутса 

Виконуюча обов'JIЗЮI RaЧIIJIЬИIIКIi .д ./~ 
юр~ого відділу - ГOJIоввий спеціаліст 7~ .. В. Баба-Мірзоєва 
Начальник загального відділу Н.І. Гнатюк 

000726 



ВIIСНОВКlI КОl\lісіі з ПnТаUL ро]в 
• 6 • Іпку та БJJагоуpтn • 

аРХІтектурп, УДIВllВЦТВа та іllвеС'ПІ'" • - •• ,010 TepllТoplii, зеl\leJJы�llхx відПОСИll, 
АвтонеНКО&1 додержаввп Копmпy _ ЦІІІ ЩО~О забезпеченнп I\lіСЬКlll\1 rOJJOBOIO В.О. 

Украінll та вїдповідUl1Х оргаНі::I:: заКОUI~ YKpaiНlI, ВDКОllанRП актів ПрезпдеllТа 
apXiteh...-vn б ~llаВЧОI ВЛDДн в сфері зеl\ІeJJЬНІІХ відПОСШI, 

• --" .. 11, УДIВllllцтва та іивеeтnцііі 

Переду1\IОВII ДJJП розгляду ПllтаНIIИ' П 
операціil із зеМЛnlIl теРlfторіальної' ротягом 2007 - 2008 років у пИТ8IШJI.~ peгymoВ8ННJI 
діяльності виконавЧІIХ органів . ГР~~~аДИ м. Бровари, а також у сфері регуляторної 

• MICLKOI ради З питав б . оо' :" 

спостеРІгається ПЛaRоміРНlIJООf '1 Д б ь YДIBНJlцтвa 11 IВвеСТІЩ&n 
о ре продуманий Д . . . 

особисто міський ГОлова Антоне В' емарш, ІНІЦІатором JIIСОГО Вllступає 
змоги виконання своїх виклю ~KO lКТОр ОлексаНДРОВlfЧ. ФaкnІЧНО міська рада не має 

ЧНl1Х ПОвноважень у сфері ре .. 
можливості контролю за ві пові" гуmo~авня земельНl1Х BIДНOCIIН І 

Ан б д дНlСТЮ ІСТОТНИХ УІ\ІОВ ДОГОВОРІВ. щО укладаються паном 

бтоненко, що перед ачаlOТЬ передачу прав на земJПО теРlfТоріольної громади l\( Бровари Ро ота по узгодженню операції') зе".л '.. .• 
., • I~I ями теРИТОРІОЛЬНОI громади м. Бровари УСКЛ8ДВІоється 
BIДCYТВI~ C!ICTe~~11 MOНlTOPl1HГY земель~ здійсненНJI якої покладено на зеr.reJIЬШIЙ відділ 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради. 

Kpїl.1 ,!"ГО, пр~тягом періоду з О 1.~ 1.2008 р. по 01.06.2008 р. матІ місце фактll незаконної 
впдаЧ1 ДОЗВОЛІВ на проведення БУДІвельних робот '1 боку виконавчого комітету міської ради, 
очоmoваного паном Антоненко В.О. 

Згідно 3 ч.6 ст.47 Закону України «Про місцеве саl\(оврядуваННJI в Україні» від 21.05.1997 р. 
Н!! 280/97-ВР (зі змінаМIІ й ДоповнеННJll\lІІ) Коr.riсія з ШfТавь розвитку та блaroУСТРОIО 
терпторіl, земельних відносин, архітектури, будіВНlщтва та інвеСТІщій Броварської r.liCLKOЇ 
ради' за власною ініціаТIІВОЮ вивчила діяльність ПЇД'1вітнllX і підконтролыпlx раді та 
виконавчому Ісомітету органів та подає за ре'1ультаТ8А111 проведеної перевіРЮI ці ВПСНОВКlI на 

розгляд ради. 

1. Правопор)'шеIIllП в сфері зеl\ІeJJЬНІІХ відПОСИII. 
1.1. Не заnl(lерд~/сеННR ,,;dnllcaHIIX АІ;СЬ"'IJI' ZОЛОВОІО доzoвор;в орендІІ 31!A1Л; А';СЬКОЮ радою 
ПРОТJIГOм2007 - 2008 років Броварською міською.радою, в особі l\1~CLKOf~ ~ЛОВИ Антоневк? 
В.А. було укладено 630 договорів оренди зеМЛІ та 120 ДОГОВОРІВ куП1вт-продажу зеr.Ш1. 
Лише за 2007 рік загальні надходженНJI до бюджету за ЦИМІІ договор8ltm склали 3556945,82 
грВ. .. . • 
Відповідні повноважеНВJI на підписаННJI Т8JQ1X ДОГОВОРІВ були делеговаНІ MICLKOr.ry ГОЛОВІ 

рішеннями міської радІ'. ., 
Т . К .. тань розвитку та благоустрою теРІПОРІЙ, земельних ВІДНОСИН, 
им чаСОlf, ВІ OMIC1Jl З тІ . Ф . 

арх• б' тва та l'нвестиціl ні міська рада не одержaлu ІН opM8ЦUO щодо 
Ітектури удшниц , . оо •• • • 

. ' договорів (нормаТИВНІ 11 ГРОШОВІ ОЦІНКИ зеr.Ш1, терr.шш 
ІСТОТВИХ YMO~ ук.паде~ Т8К1L~ тощо) ТІІМ самим, )Ііський голова грубим образом 
ope~ДlI, розМІР ореНДНОI плаТІf ако' УкраіШl «Про r.licueBe с8ltIОВРЯДУВ8ННJI в Украіні») 
ПРОІГНорував вимоги п.16 ч.3 ст.42 З ну й внеw~U'cn.IИ) Ци норма стаВІІТЬ за обов'язок 
. / 7 вр (' fінами допо IUIIIІ' • ВІД 21.05.1997 р. Н!! 2809 • ЗІ Зl\.. . llторіальноі ГРОМОДІІ, ради та її ВІIКОНавчоro 

1І..;СЬ • то VIl'naдaТII ВІД lt.lell1 тер • . .. 
lOU кому ГОЛОВІ не прос J .-. подавати їх на затвердженНJI В1ДПОВІДНОІ Ради, 

комітету угод відповідно до законо~~:-н:х до ВИКJПочноі коt.mетенціі ради. Ппт8RШI 
JllCIЦO угоДІ! стосуються тlТ8НЬ, ВІДне Б ари вирішуються ВІIКJПОЧНО на пленарних 
peгyтoBaВНJI земельНИХ ВЇДНОСІІН У М. З РОВу УкраінІl «Про місцеве самоврядув8НВJI в 
засід8IUIJIX міської pDДII (п.34 ч.l ст.26 акон 
УКРаіні»). . ореНДІІ та купівлі-продажу зеl\ші не був 
'\ТІ' ВОІО ДОГОВОРІВ • б' оо '" 4\.оден з укладених міським голО а МОіКJllшість ICHyвaHНJI ви IРКОВО1 ПОЗИЦll 

• оо ади Це ВIСазує н. • 
Поданий на затвер,П'lсеННJI МІСЬКОI р. нкретних ДОГОВlрШL~ умов ДJUI окреМl1Х • ,..... начеНl1JI ко . Ф . 
МІСЬкого ГОЛОВИ В ШlтавНJIX В}13 ; lІ'І'ІІепджYlОТЬ наСТУПНІ аl\"ТИ, в}швлеНІ . Д ий висновок п~.... 1"'. 

IОРlfдичШfX і фізичшІХ ОСІб. он еl\П!Х догоВОРІВ. 
k " . '.-.иУ ~IOB ОІСР 
OMICIЄJQ В ХОДІ ВІшчеВНJIІСТОIIU'А .. J" 



ЗдебіЛЬШОГО договори оренди земл' . . • І, }'КЛадеНІ з 
зеl\lJI1, пров~евих зг1ДВО з ПОЛоженням про по пере"IОЖЦsвПl конкурсів на право оренди 
зеl\lельвих ДUUDlOK в оренду в м. Брова рядок проведеНИJI конкурсів щодо нDДDIПШ 
від 15.03.2007 р. Н2 275-18-05 '"І' ри, затвеРдженого рішенням Броварської міської ради 

б' б' , R ICTJIТЬ В собі 
збудувати о ЄIQ' УДІВВПЦТва в термін умови, за JlКlВПI орендар зобов'язВІПIЙ 

. , ВстановлеНІІі в . . 
НевикОНaввJI ЦІЄЮ ~IOBII є підстаВОI КОнкурсних пропозицІЯХ переможця. 
виконaJUIJI договору. о ДJUI односторонньої відмОВ11 орендодавця від 
Наприклад, Договір оренди землі, }'КЛадеНIfЙ О • 
міською радою) та орендарем (ТОВ сТ Б м5.'::20 .. 07 р. МІЖ орендодавцем (Броварською 
збудувати об'єlQ' будіВНJщтва ВlсазаНII~ .. 1'- краІна))) передбачає обов'язок орендаря 
протоколу результату KOHКYP~y по ЛО В х:· 9 д~o~o Договору в Tepr.liH OДlIH рік, згідн~ 
n;"1IR1tI1 В оренду в м. БроваРIІ (пп 7 ТУ31 - ВІД -3.04.2007 р. щодо надання земельНО1 
~_.-- . п. Договору) Пря ц • 
доroвору в односторонньому пор . ьому У"fОВОЮ РОЗІРвання цього 
бvдіввuцтва (п.39 Договору) цядКУ є невиконання орендарем зобов'язань щодо терміну 
~I • естандартна У"Іова переnб 39 П 
порядок проведення конкурсів ' ~ ачена п.. оложення про 

. щод~ н~ня земельНllХ дшянок В оренду В м. Бровари, 
затвердженого РІшенням БроваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради від 15.03.2007 . Н!! 275-18-05 . 
JllCDI обов'язковою ЩfОВОЮ БР' ЗNДНО З 

J о. ~a утгя права користування земельною ділянкою є, зокре"lа, 
~~e~ дoгo~opy ~ренди ЗГІДНО з ТИПОВlfМ договором, затвердженим постанОВОIО Кабінету 
МініСТРІВ УкраІНИ ВІД. 03.03.04 р. Н!! 220 та УМОВВІІІ, визначеними на конкурсі згідно з 
ковкурснпми ПРОПОЗИЦІЯМИ перемо>Ь."ця конкурсу. 

Але така умова зустрічається в договорах, підписаних паном Антоненком, далеко не завжди. 
НапРИКJIад, 05.07.2007 р. YКJIaдeHlli доrовір оренди землі, відповідно до якого Орендареві 
ІШ «КоДА)) відповідно до рішення Броварської міської ради від 14.06.2007 р. Н!! 367-22-05 
передана в оренду земельна ділянка площею 0,5 га терміном на 5 років ДJIJI розміщення 
Вllробничої бази. Але договір оренди не міcn,ть ЖОДRIІХ У"ІОВ, щодо тер"пнів освоєння 
зеr.lельної ділянКИ. Поясн}пи такі відмінності можна ЛllШе результато.. ВІІННИХ діі пана 

Антоненка В.О. 
Ще один DpПКЛ8Д. 3а результатаМ}1 конкурсу, що відбувся 16.07.2007 r., з переможцеltl за 
лотом N2 1 ФОП Гулевцем 0.0. укладений договір ореНДІІ від 18.09.2007 р., що передбачає 
В8Д8ННJI в оренду земельної ділянки площеІО 0,0283 га :ерміном на 5 років. T~PM~ OCBOЄВНJI 
земельної ділянки, заявлений у конкурсних ПРОПОЗІЩІJIX переможця - 12 МІСЯЦІВ. Але ця 
умова знов таки не знайшла відображення в умовах ДOГOBO~y .o~eRДIf. Т~БТО~ не ВИКОВВRRJI 
такої умови не є підставою ДJIJI розірвання договору ореНДІІ з lН1ЦlаТlIВИ МІСЬКО! paдll. 
Нn"Че наведено вибіРКОВIІЙ перелік opeHдapi~,. доrоворll з JIКIlltIи не передбачають 
додаткових умов щодо терltlіиу освоєння земеЛЬНОІ дUIJlНКИ: 

1. ФОП Гулевець 0.0. 
2. ВАТ «Броварська автобаза К!! 2)) 
3. ТОВ (<Компанія ММК» 
4. ТОВ «Продагросервіс») 
S. ТОВ «С.П. Брок-сервіс») 
6. ІПІ (<КоДА») 
7. ТОВ «Автоцеитр «ПаllaDТО») 
8. ТОВ «Основа») 
9. NВКП «Телемовт-СІО) 
10. ТОВ «3авОД Євро-прокат)) 
11. ТОВ «Атотех» 
12. ТОВ «(Текко-Київ) 
13. ТОВ «Пері Україна») оведеИНJl конкурсів щодо Надання земельних 

З?дRО з ПП.5.4 та 5.5 ПОЛО)l(еННJl ~po ~=~ ~ПОВllеннnrll, внесеНIUtIИ рішеННDI 
дuIaиок в оренду В м. Бровари, ЗІ ЗМІ Хр 
Броварської міської ради від 26 квiТНJI ~007km;K'1 ltlat відповідаТlI ТІШОВ~ІУ ?:OO~BOPY. 
309-20-05 договір ореНДІІ зеr.lenьНО1 . ~ . україни від 03.03.2004 р. !! - • еМОВl1 
3 V"'б' wrv МІНІСТРІВ vльтатами КОIUСУРСУ. еред 
атвеРд)кеному постанОВОJО AU IH",~~ . ОllзuаЧВlоТЬСJlза рез~, 

11'0 • У "oroBOpl. ~ ГОвору. не зазначеНІ в ТІІПОВОМ '" 



'[ІІКІІХ yrt[OB - розмір дОбровільного вне 
ску до цinьOBO Ф po3l\fip внеску ва ро~виток соціальної та інжене оо. фго онду Броварської міської ради 

та неЖИТЛОВJІХ ПРIJA.uщеиь, пу учаСНllК зобов' РНОІ ІН растр)'kТypи міста, площа житлов~ 
оренди, укладевому за реЗультата'lІІ КОНА"}' JlЗУЄТЬСJI передаПI місту. В жодному договорі 
В3JIТUX на себе КОНІ\.-УРСИІІХ зобов'JIзаиь Ц рсу, немає умов щодо ВИІСОНВIIНJI переt.lожцем 

б ' . . естало ПРИЧИИОІО . на себе зо ов язаиь перед МІСЬКИм БЮджет не BllKOHaннJI останнІМИ ВЗJIТIIX 
. ом та rpомадою Але . 

не дають МОЖJJИВОСn якось впливати на неп . • ДІЮЧИ договори оренди зet.ші 
ДJJJI односторонньої відмови міської ради відлаТНИКJВ та не передбачають відповідних підстав 

В договору оренди зеl\ші 
ВИСНОВОК: раХОВ)'10ЧП, що HeBIIKOlra.rHR і'" о 
;ередбаченux п. 16 ч. 3 ст. 42 Закоrry Україп ~I CЬ~I\I ГОловою своіх обов'шIOВ, 
поnrruyло за &:06010 ТЯЖI~і IlаслщО кп о перо I\llсцеве cal\lOBpВДYBanHR в Уlсраіпі» 

о ВЩІІОСПО Дер"' .. вrlих та гро " 
ВВПЖDВІО 3В нео6хщне ДОСКОllале ро]слідув I\lnДCЬК1lX IВтереСIВ, 
ппа Антоненка В. О на преДl\,ет ~.Ш~ pe]Y~ЬTaTiB діпльності I\lіського ГОЛОВІІ 

п • IlаПВllоm в ІІОГО ДІЯХ складу ЗЛОЧИН' D 6 
ет. 365, 367 крпl\lіlluы�огоo кодеlССУ УкраїНIІ: ІВ, еред ачеВIІХ 

«Стаття 365. Пере611lЦСННJl влади або службових nОВНОВQжень 
1. ПереВ~~lен~я влад" або сл),жБОВJа n?внова:нсень, тобто y.~IICHe вчинення сл),жбовою 
особою дlll, ЯКІ явно виходять 30 .,,,єжі наданих і·Й ІІрав чи nовноваJlCeНЬ, R1\ЩО ВОНІІ ЗQnодіяли 
істотну шкоду OXopOHIOBaHIL'i за1\ОНОАt IІрОВОАІ та інтереса.4І окре.ща гРОАlадян, Qбо 
дгржаВНIL." ч" гpO,1 .. ,aдcь~иM інтєрєса.\І, або інmєреСШІ lоридичнu.,; осіб, _ 
карається в"nраВНILШI роботQми на строк до двох РО1\ів Qбо оБАtежеННRAt волі на строк до 
,,'Rmu років, або 1l0зб"вJlеННЯ\l волі на строк від двох до n'яlnи років, із nозБQвленlUlA" права 
обіііА,аmllllевні "осадll Чll зай.'ta11lися 12евною діЯ'lьністю на стРО1\ до трьох РО1\ів. 
2. ПереВlIщення влади або службових nОВНОВQжеllЬ, ЯА.·ЩО воно СУІJровод:ж:увQЛОСЯ 
насrщьство.лt, засто"уванням збрuі Qбо боліСНILШI і таА.ШІи, що обраЖQють особисту 

гідність nomepni1lOlO, діЯ\llI, за відсутності ознак катувоння, -
карається nозбаВЛЄНН1ІАf волі на стРО1\ від трьох до BOCb.\fU років із nозбавлеНlUlAf nрава 
обіііАfаmи Ilевні посади Чll заu.,.tаnшся певною діЯ'lьнісmю на стРО1\ до трьох РО1\ів. 
З. Дії, передбачені частина.."" першою Qбо другою цісї статті, якщо ВОНІІ СnР"ЧJlнuли тяжкі 
наслідА1/, - • 
караються позбавленням волі на cтpo~ від ,'ЄАIlI до деСЯ11lи РОКІВ 3 "озба~еНlUlAf Іlpава 
06ій."ЙIІІ1l певні посад" чи заr1'іатиСR "евною діяльністю на строк до трьох роюв». 

«СтQття 367 Службова недБСL'lість б б 
1. Сл1J'JUtбова ~едбалість тобто lIeBUKOHallHJI або ІІеналежне ВUKOHaHНJlд ~J~ овою осо Од

Ю 

..,-... , . ННЯ до НIIХ ЩО ЗQ1JО IЯJlО Істотну иlКO !)' 
своіХ СЛ'""'бовuх 060в'яз~ів через нєсу.Щl1нне cтaвne , д. б д ..,.,... • . 'пеСClJ1І 01\реАІих гРОАІа IJIH, а о ер:ж:авнU1t' 
ОХОРОНЮВQНllAf законоAt 12раВаАі, свобода.,,, та Інmеу '6. 

б · Q.\f окреАІи,; юрuдllчних ОСІ , -
'ІІІ гРОА,адСЬЮJАt інmереСаАІ, а о Інтерес ., десятІ' неОllодаткоm",анzlХ A,iHЇМj'AI;B 

'д ' д сятll до ста "lІт UJ • 1\Dpaєmься иlтрафОА' вІ 12l1т е f на ст ок до двох РО1\ів, Qбо об.\,,:ж:еНІІJI1tl ВОЛІ на 
доходів гРОАfадян або вunравнru.ш робота.~ 11 6'I~Iaти "ев"і 1l0сади Чll ЗQшtатllСЯ певною 
строк до трьох років, з 120збавлеllНJIAt nрава о І 
діяльн;стю на строк до трьох років. 3/СК; НQслідКIІ, _ 
2. Те СОАІе діяння, ЯКЩО воно сnр"чиНІUlО тя 'д д до ІJ'яти РО1\;В з ІJозБQвлеlllUlJlf IJ]1QBa 
. • cmпnK вІ ВОХ д :. 
Карається 120зБQвлеНН1lAf вОЛІ на 'l"- д' Н;СlllЮ на строк о трьох рок,в та ЗІ 
06.;" ." "а,ися певною I.RЛЬ .., д • д' д. Щtатll "евн; посади чи заlL'іа, д n"'ОМ'8аних АflНІАІУАІlв охо ІВ гРОАІа IJIН , десяти неоnо а' ~. "'~ 
ШnJРQфОAl від ста до двохсот 1211т 
або без та1\ого». 

~tJlnl'Cllln"'lR та о,\:оро"" ЗI!JI'1И6 
ЛроzрllJfl" '11" r б 1.2. BidcJ'nUl;CIn6 з';ІІІ;(І "РО '''''Оlln'''1Л ОУ 26102006 р, N!! 145-10-05 ула затверджена 

РіllIеиllJlМ Броварської міської pOД11 ВІД '~Iicтi Бровари на 2006 - 2015 рош, що 
Прогр та охорони зеl\lеnь У • СПРВlоваНl1Х на збалансоване 

ОМа ВИКОРltстання и зо:<ОД1в, о 

передбачає, зокрема, проведе~~;~е:Коиоt.lі~і в земелЬНІІ" :a~~~~~~~==~: 
забезпечеННJI потреб иаселеJІНЯ .tl о за.XlIС1У іх ВІД забрудненИJI, 
Вlltcористанвя та ОХОРОНІІ земель МІСта, 



збережеlПDl ландшафтного іі біологічн . 
• ого РІЗНоt.fаи· 

уаlОВ прожпв~ 1 ПРОВадЖення господаРськоі • ІТfя та CТВOpeHНJI екологічно безпечнпх 
украінИ «Про l\uсцеве саt.lОВРИД''В8RUn В у ... дlJlЛЬRості. Згідно з п 9 ч З ст 42 З 

.J &VI ь."р81Нl»· . . . акону 

розгJIJJд p~ проеКТІВ ПРОграм соціально-економі МІСЬкий голова забезпечує підготовку на 
прогрat.1 з ІНІІІИ?' питань саМоврядування. t.ficцeBO:~ro та культур~ого РОЗВІПКУ. цільОВПХ 
p1DIeaь ради 3 lRШlfX п~ань. що належати до.- . юджету та ЗВІТУ про його ВПКОR8ННJI, 
проrpDШ. бюджет та ЗВІПf про їх Вllконанн дл.11 вщанни; ОПРИЛЮДНJОЄ затвердх,еиі радОIО 

. ф. я. І за два ро • 
РозгJIJIНYла зшше ІН 0pMaЦlIo началЬНJJL.а з IQf ІСНУВання ПРОГРВМІІ міська рада 

П ... еltfельного в;пп· . 
вИІСовання РОІ-рамп В 2006 році та в І кваJЛ . 200 -1Лу ВІД 30.05.2007 року про хід 
було підготовлено та подано на розгляд мі ~I 7 року. За цеіі час міським головою не 
Між тім. п.5 ПРОІ-раМIf передбачає я:ы�оI� радll жодного звіту про ВИКОН8ННИ Програми. 
моніторингу земель, а саме: створення б ерmоче~гові . заходи удосконаленНJI системи 
матеріалів грошової оціНI(И земель поновпазе дaH~ оБЛІКУ земель міста, викориCТ8JIВJI 

• ння ІХ У пораnltV б 
впровадження Сllстем для оперативного '---J' перед аченому законом, 

. ВJlЗRаченни Точного ф. 
ДЇJIIНOK. узгоджеНІСТЬ нормаПlвно-правового о ган.. геогра ІЧНОГО положеННJI 
проведення спостережень аиаліТJJЧН .' р ІЗ8ЦІйно-меТОДlfЧНОГО забезпечеНRJI 

б. . Ф . ' ИХ ДОСЛІДЖень та опрацюв8ННJI даних ВПКОРIІСТ8НRJI 
~ з~~о ІВ ІН ормаЦ1ЙНОГО та п~ограмного забезпеченни. єдиної систеlt~ клаСllфікації 
lRформацu. По жодному. з ~I1X пунь."ТІВ. на розгляд міської ради не було представлено звітів 
вачDJIыDкаa земельного ВІДДІЛУ та/або МІСЬКОГО ГОЛОВІІ. 

ВПClIОВОК: Відсутність звіту про ВIIКОI.811JIВ ПрограМl1 ВІІКОРІ'СТВННЯ іі oxopOIII' земель у 
апсті БроваРl1 на 2006 - 2015 РОКІІ Є ОРЯ1ШIl\1 порушеННЯl\1 0.9 ч.3 ст. 42 ЗаКОI'У YKpaiнll 
(сПро 'Іісцеве СОl\lоврпдуваННD В Укра'н»), ЩО свідЧUТЬ про не забезпечення міСЬКІІ'" 
roJJOBOIO здійсненнп 118даНІІХ iiOl\IY ООВllоважепь. 

2. Правопорушення в сфері дозвільної ДОk"Yl\lентаціі в будіВНllцтві 
2.1. ПЄРЄІІІІU(еннл nОIlНОllажень 1I1I1(0ll"0.4'J' під чвс IІlІдвчі доз.олі. "В 6J,ді.ІІI1'flll"О 
як відомо, згідно ст.24 Закону УкраїНІІ «Про плануванни і забудову теРІпорій) від 
20.04.2000 р. Н!! 1699-111 фіЗlIчні та юридичні особп, які мають HВltlip здійснитп будівництво 
об'єпїв містобудуванНJI на земелЬНIІХ дїJIJlНКaX. що належать ім на праві власності чи 
КОРИСТУВ8ВllSI, зобов'язані ОТРIІмати від виконавЧIfХ органів відповідних рад, Київської та 
Севастопольської міської державної адміністрацій, у разі ~елегуванни U.I ~ поввов~ень 
ВЇДПовіДIПІМИ радами, дозвіл на будівшщтво об'єкта МlстобудувOННJl (далІ - дозвш ва 
б • 
1==~~вноважеНВJI були делеговані виконавчому KOltliTeтy міською радОIО 27.05.2008 
р .• згідно рішеННJI Броварської міської paдll. .? 
На . g. чо·"; з панОl\! Антовенко в.о. У пеРІОД з 01.01._008 р. по 

rot.ncть внконавчии KOltl1Teт ва О/и • б 29 
01.062008 30 . на проведенНJI будівельних роБІТ IОРИДИЧRШd осо ом та 

. р. видав дозволІВ "ть п; Пn1."С U'ICLKOro ГОЛОВIf важко 
n •• б рому з ЯКlIХ сто! ~."...... . 
~О3ВОЛlВ фlЗИЧНnI осо ам, на ко б ка та підрJIДНIІКВ. CВltle дозвіл на 
Dер~цiниn{ вахшивість цього доь.-умет; ДJIJII~~а:в-:.иихідШIX даниХ на проепувmпш, 
бу:фвшщтво дає право замОВНlІкat.1 н. .:;, пltlаИНJI дозволу ва ВИКОНaRJIJI будівельних 
ЗДl~сиеИНJI проектно-вишукувальних роБІТ оо;: «Про планув8НIIJI і забудову територій)). 
РоБІТ у ПОРЯДКУ, визначеному. ЗаковОМ Укр81В КТJІЧНО ПОСТ8ВIІВ під сумнів легіТИltшість 
ВИДавши фіктіІВні ДОЗВОJПІ, МІськш1 ~лова ~ будівельних робіт. СпрlfЧІIВИВ майнові 
ВIІІ(ОИаиих таКИМI! заБУДОВНllКnМИ та п1ДР~ взаОlовїДНОСllRИ таюfX суб'єктів з Opraн8NI1 
збlIТКи суб'єктам господаР10В8ННJI, усКЛOДНJ 
1tfїCцeBOГo caмoBp'crnyвaннSI. I·ТC"'Or.1 "lіської pDДII всупереч впмогам 
В - навЧlВf КОМ" б . Ндача дозволів иа бvдівнНЦТВО вРО оо "nро планування та за удову територій)) 

• ~I З У УКРО1НІI (U.L З ... 
ДUoЧого законодавства (зокрема, окон • • БИТКІI суб'ЄI("I'8ltI господарювання. ОДНІЄІ 
Від 20.042000 р .,.ra Іб99-Ш нnнеслО "ІаТСРlальН1 з. на нього функції щодо керівництва 

• • ""~ поклодеНI . 
CТopOНlI. МЇСЬJOІіі голова не ВIIКОН8В Закону YKpaiНlI «Про МІсцеве СfВ!ОВРидpl8Нни В 
ВIІІ(ОIl8ВЧ1ІМ комітетом ради (п.7 ч.3 ст.42. . .. що понеСЛІ1 за соБОIО ТЯЖКІ наCЛlДIGI ДJUI 
УКраїllі»)). з іншої ЗДійснив ПРОТlшравНІ ДІІ, 
суб' • ' ЄКТів roсподаР10ванНJJ. 



ВО&:ІІОВОК. У зв'язку з Вllще BIIКJlaдellUl\I 
~р;зrЛJlНУТ.1 пnтанни про ДОСТРокове ПРU~І реКО'lеВДУЄ'IО Броварській 1\lіській раді 

А В О Іненнн ПОВноваж • БроваРІ. IlТоненка • • та вважаСl\lО 1а необ • ень 1\IICItKoro rOnOBl1 1\'. 
ЇJlJlЬООсті tlichl(OrO rOJlOBII пана AllТOllellIQ ~~e AOCKOII~ne РОЗCJIідуваНlIJ1 резуnьтатів 

:о&:ысіi ради на ПРСДl\lет наивноеті 8 його діях e~~ НІС KepIB~IIKa виконавчого KOl\liтeтy 
KputliHaJlhHoro кодексу YKpaillll: ду ]JIОЧІІШВ, передбачених tt.36S, 367 

«Стаття 365. Перевllще1lНЯ владu аб,) СЛJ::JlСБОRlIХ ПОВІІОВ 
д ...... a:J/ceHb 

1 Перевищення вла 1I ааа С.1l}'ЖUОG1LТ повноважень 111 6 
. ,..'.. , о то YAllICHe вчинення слу:ясбовою особою дщ, Я~l ЯВНО ВlIХОСіЯ1llЬ за .1fезlС; lІадаНIIХ їй "пав ЧІ' по д' 

- д . .,.. вноваЗlСень, якщо вотl заnо lRЛи 
істотну шко ~ ОХОРОНЮ8а~lIAt 3(IКО1l0.'" "раваАІ 1110 інтереСОАІ OKPЄJIfu.'t гРО.1lадян, або 
двржаВ1ІllAf чи гpo •• .,aдCЬKи~ l1Imересй . .." або інтереСОАІ юридичних осіб, _ 
,,~РDєmься. виnраВНІLШI роо()mа.~flI ~a строк до ~BOX років або оБАtе:нсеН1І1W волі 1Іа строк до 
,,'Яти PO~IB, a~o nозбаВ.1lеmlЯ:" вош на строк ВІд двох до ,,'яти ро"ів, із nозбавлеННJlAf права 
06іііА,атll певНІ посад" IIlI За&LlltaтUСR lІевноlО діЛ.'lьн;ст1О ІІа строк до трьох років. 
2. Перевищення влади або службових nовноваже1lЬ, ~що воно Cj11lpоводжувалося 
наСІUlьсmво."', застос)'ваllНЛМ збро'· або боліСНllJ\tU і lІІаl\"ШfU, що ображають особисту 
гідність потерпілого, дія..,,,, за відсутНОС11lі ознак каmува1lНЯ, _ 
.ЄnlЬСЯ ltозбавлення.", вол; на строк від трьох до ВОСЬАІи років із 1l0збавленНJIA' права 
06іі;"ІатlllJевн; Ilосади ЧlI зай.,.,аmllСR ltеВ1ІОЮ діЯ'lьн;сmю 1Іа строк до трьох ро"ів. 
3. Дії, передбачені частина,.", ltершою аб" др.'t'гою ц;сУ статті, RЮЦО вони cnp"IIllHlL'IU тяжкі 
насл;дки, -
караються nозбаВ.1Іеlшя,.t 80.'1; на строк від CЄJIfll до десятu років з IІ0збавлеНІІЯЛf IJрава 
06ій..Іаmи певні nОС(lдu чи 3йl1\tаmися певною д;яльністю на строк до трьох років». 

«Стаття 367. СIlУЗlсБОВQ недБШl;сть 
1. Службова недбалість, тобто неВll1\онання або неналежне BU"OHaIlHR .СЛ},:J/~БОВОЮ особо~ 
своІХ службових обов'язків через HeL")1.'UliHHe ставлення до НІІХ, щО заlJодwо Істотну иl1(од) 

б д . еСаАІ ок"е.4IllХ ZРОАfадян, або держаВНUAI охоронюваНllAf законо." "равш" сво о ам та Інтер .,... 
• б • о"пе. ~fu.t юридllчнu.t ОСІб, -Ч1l2РО·'4,адсьА.-u.м lнтересаАІ, а о 1НmереСOJIІ r J , д 11 HeOIl0damKoB),BaHU't MiH;JV)'A,iB 

карається llIтрафОllf в;д ll'ятдЄСЛn2ll до ста lJ'JlnI дЄСЯд=о.хрокіВ або оБАlеЗlСен~ волі на 
д д' д б НІIJlІи роботlL1fU на строк о. , охо Ів гРОllІа IJlH а ~ виl1рав б;riАfаmи lJев,,; IІосади ЧJl зай."аIlШСЯ певною 
строк до трьох РОКІВ, з llозбавлеННR.4f права о 

діяльністю на строк до трьох років. 'д 
2 ". НІUlО nlJl:J/CК; наСЛl 1\"11,-

• l е саме діяння, ЯКЩО воно сnpuчu 'д до Іt'яти ро"ів з 1l0збавлеННJlAt IlpQва 
карається І,озбавлеННRJlt волі на строк вІд ;?Х ніСIllЮ на строк до трьох років lІІа зі 
обіймаn", певні Ilосади чи заііАштuсл IJЄВНОl0 '~'Ibт"OB}'BaHUX AfiHLu)'Aus доходів гРОАІадRII 
Ul1llрафОА" від ста до двохсот lJ'яmдЄСЛIІIll неоnо а 

обо 6rз mакого». ;f)//, ~ 
fOJJoвa Комlеіі fPPI ПіддУБUJIК С.В. 



ВПСООВІСІІ KOl\licii з ПIIТaПЬ соціо 
фінансів і цін щодо :Jабезпечеnы�о-~I(оIIо1\lічпогоo та lC)'nIaТYPlloro розвптку, БIОДЖC'l)', 

.- ІІІІВ !\ІIСЬКII1\1 Г В О КОНCТlП)'Ц11 та законів Украінп ОnОВОIО • • АптонеllКОl\1 додержаllllR 
oprauїв ВНКОllавчоі 8JJOДII ,:RфКОI~аБIIIIR актів ПРe:Juдента Yкpaillll та відповідНllХ 

сеРІ lоджenlllX BЇДlIOCIIII та цінової поnітuкu 

Переду1\IОВН ДJID розгJUlДУ пнтаllНВ· З 
Сllстемне порушеНИJI бюджетної ди. ~очатку 2008 року у м. БроваРl1 спостерігаєтьси 
особисто міського Голови пана Ан СЦИПЛ~НІІ з боку виконавЧОГО комітету ltliCLKOЇ ради та 
доходної чаСТИНlI бюджету М Б тоненка В.О., ~o має негаПIВНИЙ ВПЛ118 на ВИКОНВIDIи 
ltUCLKOЇ pOДlI від 14.01.2008 р. N!! :~:~f~~o~a ;~~8 рІК, затвердженого рішенRJIМ Броварської 
Бровари виконаний на 425СИ А .. ,станом на 17.07.2008 р. БІОДЖет розвитку М. 

,о. деЯКІ бlоджетні показн • 
продажУ зеr.ші. стаНОВЛЯТЬ менше 40%. ІІЮІ, зокрема надходжеНIIJI ВІД 

Згідно з ч.6 ст.47 Закону УкраїНIІ <сП • 
N!! 280/97-ВР (зі змінами fi опо ро МJсцев~ ~аltfОВрJlД)'ванни в Україні» від 21.05.1997 р. 

д внеШfRМlf) КОМІСІЯ З питань 3 пита'IЬ соціально-економічного 
~a. ~льтурного розви~ку, ~юджету, фінансів і цін Броварської міської ради за власНОIО 
ІВІЦlа11fВОЮ ВІІВЧllла ДJИЛЬНJСТЬ підзвітних і ПJ·ДКОНТР· . . . . ОЛЬНІІХ pOДJ та ВllКОНавчому КОМІтету 

органІВ та подає отримаНJ за результатами проведеної перевірки висновки на розгЛJIД ради. 

1. ПровопорушеUНR в бюджетній сфері. 
1.1. . BIIKopllclllallllJl КОІUlllів.цїльоtlОlО фОlldj' БРОtlарської ЛІ;СЬКОЇ padll 

Зг1ДВО з Положенним про ЦІльовий фонд міської ради, затверджеНIІМ 
рішеmUІМ Броварської міської РОДlі від 04.07.2002 р. N!! 53-0424 цільОВIІЙ фонд міської 
ради ~ормуєтьси з~ рахунок пaRОВlfХ коштів (внесків) інвесторів та забудовників, 
доБРОВ1ЛЬНIІХ внеСКІВ. гарантіЙНIІХ внесків учасників конкурсів на право набyrrя права 
ореНДІІ земельних діЛJIНОК. Згідно З п.3.1 ПоложеННJI КОШ111 Фонду ВПКОРИСТОВУЮТЬСЯ на 
фінавсуванни капіталЬНIІХ BКJIoдeHЬ згідно з Програмою соціально-економічного та 
культурного РОЗВІІТКУ М. Бровари, що затверД)k-УЄТЬСИ Броварською міською радою у 
встановленому порядку. Рішеннв про цільове ВІIКОРИСТ8Н1IJI коштів Фонду ПРllЙмає 
Броварська ltliCLкa рада при затверджені бюджету l\ficтa на І(ожній рік відповідно до 
ПРlIRЦIIпів БIОД"IКСТНОЇ системи в Украіні та цього ПоложеННJI. Так на 2008 рік 
заплановано надходжень до цільового фонду у сумі 12553000 грн. Станом на 17.07.2008 
року до цільового фонду фактично надійшло 8024491,42 ГРН., щО CКJI8Д8є 64% від 
заплановаНJ1Х ріЧНІІХ надходжень. 
Але в порymеННJI умов Положенни про ціЛЬОВІІЙ фонд міської РадІІ,. особисто міським 
головою паном Антоненко в.о. JIК РОЗПОРJIДRИКОl\f БJOджетних КОШТІВ, ПрllЙНПО низку 
рішень про ВИКОРlіCТ8IПIJI коштів цільового фонду не за цільовим призначенНJIМ, Т~БТО не 
ДJIJI фінансування капітальних BКJIaдeHЬ, а також поза ltlеж8ltfИ Прогр8ltfИ СОЦІально
економічного та культурного розвитку м. БроваРII. Зокрема, cтaHO~ на 17.07.2008 р. за 
рахунок коштів цільового фонду міської радІl фактично проф1Н8RСОВано наступні 
проrpами та захОДІ! (табл.]). 

Назва РО:lПОРВДНUКО, проrpааlО 

Програма підтримки Броварської 
міськрайонної оргавізаціі-товаРИСТВR 
Чс:рвоного Хреста УкраїНИ .. та 

Програма забезпечевВJI техногеННОI 
ПОжежної безпеки в М. Бровари до 2010 ООКУ 

3 
. .~ делеnЩІ 

апроваджеИНJ[ обміну ОСВІТИІ., • m 
міста з міСТIDПІ-побратимами та lВIIIJD 
..!~біЖІІИМИ містами На підставі YICJ!oдeHIIX 

Табn.l 

ФаamlЧНО профінансовано eтaH01\1 на 
17.07.2008 р •• тuc. rDII •• 

48 

190 

300 

28,6 



асоціaцinШ тощо ІІІ, 
..... 

Це підтверджується стаПIС11!ЧНОЮ • 
виконання БJОджеТу М. БроваРIІ на 20~~Ф~~маЦіЄlO фінансового упрaвniННJI, двmUtIИ про 
ТШІМ ЧИНОМ, станом на 17.07.2008 р .. 
міської ради за попередніМIІ підра:'(унР. неЦшьове ВIІІСОРИстания коппів цільового фонду 
не профінансоваЮIМП ЗВJПIШИЛися камп скл~о близько 600 ООО грн. При ЦЬОМУ взагалі 
будівництво теПЛОВl1Х та інжеllеРНІ~апланованl в ~юджеті видатки на проектyвaRIUI та 
11 % профінансовано Програму ме::: Об'Є~ соціальної інфраструктури. Лише на 
профінансованими заЛIІШИЛИся р б Р НС'1'рУКЦll ЖИТлового фонду, взагалі не 
. о оти по проектуванmo .оо· 
ВІйськкомату по вул Грушев П та реlСОНСТРУКЦll ПРИМІщень . ського. рограма n 
виконана Лllше на чверть. о pet.loнтy дopo)ь'"RЬOгO ПОКРIIТI'JI 

3а рахунок ЦIfХ дій вже сьо.годні спостерігається недостатність коппів цільового фонду 
ДJIJI виконанн~ ТИХ проеlcrlВ, зародп яких він створювався _ прокладеНВJI тепnо- та 
енергомереж. Інженерних КОt.lунікаЦl·Й б· . . .. . . до УДІвельних t.lаЙдаНЧ1IКlВ тнх забудовнИКІВ, за 
ЧIJИ pa.~YНOK власне 1 формувався ЦШЬОВІІЙ фонд міської ради протягом 2007 - 2008 років. 

Ввепов~к: ВР~ХОВУІОЧІІ, ЩО п.13 ч.3 ет.42 30KOll1 УIСРОЇlIІІ ссПро аlїсцсвс соаlОВРВДУВОНПВ 
в Ya:'Oiвl)) .ВІД 21.05.1997 р. Х! 280/97-8Р (зі за.іноаlll й ДОПОВIIСIIННl\III) псредбочає 
обов пок l\flChKoro ГОЛОВІІ НК розпор_днвко бюдxrетПl1Х коштіВ, BllKoplleтOByвaТlI іх 
J1Пше З8 ПРllзначеНIIИl\I, ВIIЗllачеlIВl\1 радою, а також враХОВУЮЧII, що предметОl\f 

вецШьового BIIKopllcтaHIIB БУЛl1 бlоджетві КОШТІІ в особлвво КРУПIDІХ pO:Jl\lipax, 
ВВОЖОЄl\IО за необхіДllе досконале розслідуванни рез)'льтатів дінльноrn аlїського голов .. 
вона Антоненко в.о. НІС розпорнднвко коштів аlїсцевого бюджету &1. Бровар.. на 

Bpeдl\Ieт наввності В його дівх складу ЗЛОЧВІІУ, передбаченого ет.210 КРllаlївальпого 

кодеlССУ Украівш 
«Стаття 210. ПОР)'lUення за1\онодаВСlllва 11рО бюджеlllНУ Сllсте.lІУ 3'1\расни 
1. Ви1\ористання службовою особою бюджетНIІХ коштів усупереч Сх ціЛЬОВОJll)1 призначенню 
060 в обсягах, що перевищують заmверд:ж."Є1Іі _"ежі видатків, а та1\ CQ.\fO HeдOmpIIJIlaHНR 
ВIIА.ог щодо 11ponopЦiIЇHoгo С1\ОРОllе1lНЯ видатків бюджету чи nРОIJорчіііН020 фінаНСytlанНR 
видаllJків бюджєтів )'сі", рівн;в, як це встановлено ЧІІННІ"" бюджетНІ"" законодаВСIIJВОJlI, 
JU\ЩО npедJlІеmОJlІ "их діЯІІЬ були б10джетні кошти У веЛlIких РО3J\tїJ1l!-"': -. • 
1\араЮIIJЬCR Шlllрафо.w від ста до трьо.-.:соm "го~одатковуванu.-.: .'-'IНІ.'l)1J1'!В дo:(oдl~ гРОJl,адян 
060 виnраВНllJlІI' роБОllJа,-", на строк до двох РОКІв, 060 оБА,е~гнНRJ\, ВОЛІ на cmJ!OK д~ трьох 
РО1\ів, з 1J0збавлеННR.1't1 права 06і;;JI,атll 11евні Іlосадll ЧІІ заu.,.,аlllllСЯ певною дlЯ"ЬНІСIIJ10 на 
строк до трьох років або без такого.. • 
2 or,. ід· д. 0.'." я.,·.,х БVЛIІ бl0джетНІ 1\Оlllти В особливо вглиА."UX РО3JIІІРах або 

• .І. І СШ, lRННЯ, 'ЧJе iJ\,em .".. "'... ..,. • 
ВЧ" • б попередньою 3J\Iовою гРУ'IОЮ ОСІб, -
• неНІ "овторно, а о за • С'иrpО1\ від двох до п'яти років або 1І0збавлеННRJ\І волі на 
ILllpаюmься об",еженнm.І ВОЛІ на ІІІ .... д .. . . озбавленнЯJI' 'Ірава 0611",аlllи ІlгВНІ nоса 11 чи заш,anJUСЯ 
строк ВІд двох до шесnm РОКІВ, 3 n . 
певно'!' дїЯЛьн;ст10 на строк до mPbO:'t РО1\ІВ. 'ОIІІЬ коштІ" 11/0 ВЮlючаються у бюд:нсеnш BCi.'t 
Пpw.llllJка. 1. До бюджеmНIІХ коштІВ "алеж 
рівнів незалежно від д:JІСєрела І:Х формуван~я. .':'Іовідно до cтaтeIЇ 110, 211 цього Коде1\СУ 
2 В . б, д:ясетНIIХ 1\ои","В Вlu' .. •• • елUКШI РО3JIІІРОJl' ю .• ів nереВJlЩУЄ неоnодатков),ваниll JlIlHlJW)'JI' доходів 
вважається СУJlІа, що В тисячу І БІЛьше раз 
гРОАfадян. 'ІХ коштів від'lовідно до cтaтelї 210, 211 цього 
3. Особливо вєлики,., Р03А1іРОJlI б,0джетн сл.,і ; більше разів перевищує "еоnодаm1\оВУВОНllй 
Коде1\СУ вва:нсається сума, що в три 111І1 
AlіНIAI}'А' доходів гро,.,адян». 

іЬ ,,,ыl КОJl,унального JI'nШ'n 
1.2. ВIІКОРUСІІ'IlННВ HIlbxob3lceHII В. ор ВИf(ОРІIСТВИНЯ маПІ за оренду KOlttyН8JlЬHOro 
3гідно з п 37 Методики розрахунКУ 1 порRдICY nfNlP.HOЇ рішеННJIltI Броварської міської paдll 

. БроваРІ!, затвеr'~'.·-
маliна теРJfТоріольної грОМВДИ М. 



від 05.10.2006 р. Н! 118-09-05 ор . 
• .... ' ендодавщ 1 раз 

МІсЬКОІ ради. У квартал ПОдаюТЬ на розгnяд Броварської 
- план ВИlсористання коштів 

• • ' OТpIIltfaннx ВІД' . 
депyrатською ICOMICIЄIQ з nUOWoaH передаЧІ в оренду майно, погоджений 

• ..., Ь KOMyвllJIЬ - • 
- ЗВІТ про В1ІКОрИСТання ВlІIn'евк НОІ влаСНОСТІ та приватизації' 

. б .... азаннх коІПТів ' 
За 2007 РІХ. о сп надходжень до БJOДЖ . . 
ІРИ' НаТОМІСТЬ, З боху міського ГОЛОВІІ ету ВІД оревди комунального МlUїна станОВ11В 2850290 
який контроль зв ПОВНОТОІО таких H~ як розпорSIДНПха бюджетних копrriв, відсутній будь-
17.07.2008 р. на розгляд міської ради o~eнь та напрямкамп іх використання. Станом на 
коштів, міським головою Не було . Не уло подано жодного плану ВllКОРИСТавня таких 

. . ПІдняте IIИТВННJI 
витрачання KOIDТ1B вщ оренди ком про розгляд стану надходження та 
місьЮІЙ голова грубим 'П180 • УНВЛЬНоro майна перед міською радою. Таким чино.!, 

м ІГНОрує ВІІКОНання оо 
БІОДЖeтнllМИ коппами пе б СВОІХ Повноважень як розпорJIДIПfICa 
самоврядування в Yh."P~ЇH· реф

д ачених п.lЗ Ч.З ст.42 ЗакОIІУ України (сПро місцеве 
. І), 8КТІIЧНО створюючи yt.IOBII ДJIJI нецільового використання 

державНlIХ XOIlIТIB. 

Впен~вок: У :ІВ' В:lІС)' ~ ВII.ще впклвдеllllJ\l, вважаОIО за необхідне досконале 
розe.ruдyванни ре1УJlьтаТІВ дIRJIы�оетіi I\lieLKoro ГОЛОВІІ nalla АпТОllеuка В.О. НІС 
РОЗDОРВДНllка 610джеТНІІХ І(оштів на ПРедJ\I&:Т наИВІІОеті D ЙОГО дїJIx cКJIВДY 3J10ЧIIUY 
передбаченого ет. 367 КРПJ\ІЇНUЬІІОГО кодексу УкраїIШ: ' 

«Стаття 367. Службова недба.rlісmь 
1. Слу.ж:бова неdбалість, тобто неви"онаНIІЯ або неналежне ВU"OHaIlHR сл)'жбовою особою 
свої.-с службових обов'яз"ів через "ecYJ1I,11iHHe ставлеННR до Нlа, що заnодімо істотну иікод)' 
охоронюваНlI.Af за"ОНО.~t 12равад свобода..f та інmереСШІ О"РЄАІUX ZРОАІадвн, або дер:нсаВНШІ 
ЧІІ гРОАtадсьІШ.м iHmepeCtlJ1f, або інтереСШІ ОКрЄА.их юридllчних осіб, -
карається llIтрафОАf від 11 'ятдесятll до ста 11 'ятдесятll нео"одатКОВJIВClНIIХ АІініА.I)'А.ів 
доходів гРО.1Іадян або виnраВНllAІи робота.1l1l на строк до двох років, або об.уе:нсеннR.At волі на 
стро" до трьох років, з ІlозбавлеННRАt права обіііА.атu "евні 1І0сади ЧІІ заЙ,.,атIlСЯ певною 

діяльністю на стро" ОО трьох ро,,;в. 
1. Те саме діяння. якщо воно СnРll1lиН1UlО тRжкі наслідА1', -
"араЄIІІЬСЯ 120збаВ,ІІеННRAf волі на строк від двох до ,,'яти ро"ів 3 120збавлеННRAf 12рава 
обіw.tатll 12евні посади чи заll.fатиCJl 12евною дімьнісmю на строк до трьох років та зі 
штрафом від ста до двохсот 12'RmдеCJlтll неоподатковуваних АІініА'УАlів доходів гРОАfадян 
а60 без та"ого». 

2. ПравопорушеИВJI в сфері цiHoyrвopeHH~ 
2.1. Підвuщєннл mаРllфів нп mеllловуеllергllО _. _ .. •• 
22 JIIШIUI 2008 оху вихонавЧJJМ комітетом Бр~ваРСЬКОІ ~ПСЬКОІ pOДlI були. прииwm рппеНВJI 
П Р ф' темовУ енеРПIО ДJJJI 1-01 ГРУШІ споживаЧІВ (населення»» та 

ес ро затвер,цхсеВIDI тари ІВ на . ДJJJI 2-0і (БIОJnll'ет) та З-ої (інші) rpупи 
П ф' на темову енерПlО \ .-... « ро затвердження тари ІВ . 1ДІІ' ов: trUVY тарифів більш як на 20% . б чається збшьшенRЯ в ~.&."' . 

~по~аЧ1В», ~МИ перед а вихОДИВ з повноважень, що надані іО.ІУ п.2 абз. «В» СТ.28 
РШfМВЮЧИ це РlшеННJI, виконком nuUD В Украіні» згідно з JllClВI до власних 

З . CaAfOBpвдyDcUUU& , 
акону Укрвїни «Про Mlcцe~e . ької ади віднесено встановлення В порядку і межах, 
Повноважень виконавчоrо КОМ1тет>: )IІСо о :Плати побyrОВllХ, КОМУВВЛЬRlIХ, транспортних та ~извачених законодавствоМ, тарИ~ІВ ІЦ Д амІІ та організaцW.1И комунальної влвсностї 
lВIInIX поcnyr, sпd надаються ПІДприємств 

вї.цповідвОі територіальної громади. чий КОАІітет не ВР8А')'Вав положення цілої низки 
Здійснюючи свої ПОВИОВa>lсеНВJI, ВІІХОНав .в, ст ІЗ Закону УкраіН11 <сПро теплопостачання» 

ктів ЗОlСРеr.~ . . . 
законодавчих та нормативних в б ЩО до основних повноважень органІВ Мlсцевоro 
від 02.06.2005 р. Н! 26ЗЗ-ІV перед ачає, алежпть зокрема, встановлення для відповідної 
самоврядування у сфері теDЛОПО~Чанвя И "Ізначе~их законодавством, тарифів на теплову 

, ... "ItY І межах, В.. _. Ал 
територіальної rpомоди В пор~~ органіЗоцїnlИ комуналЬНОI власнОСТ1. е в 
енергію, пі надаються піДПРIIЄt.fСТВ8МJI та 



c8ldOMY рішенні ВПКОНКОlolУ неМає жодн 
Ф. ого Посиnаиии 

)lеХСИ визвачеНRJI тари ІВ, встановпених З8l\ОНО як на C8lo1 Закон, так і на ПОРJJДок n 
10.07.2006 р. N!! 955 затвеРджено n даВСТВО?І. НапрuІОІад, постаНОВОIО КМУ від 

ОРЯДОК формув ф. транспортування, постачання теплової еОоо анц таР11 ІВ на Вllpобництво .. неРГІІ та поr.nvn. , 
постачання гаРЯЧОl ВОДІІ, в ЯКОAfy визначен . -." .. 1 З цеНТР8Л130Ваного опалеННJI і 
транспортування, постачання теплової енеО t.!~Х~НІЗt.1 фОР"IУВD.IIНJJ тарифів на виробництво, 
НОД8ННЯ послуг З централізованого опаленН:~"l1 ПIДПpИЄМствамп сфери теплопостач8lПlJ( n 
порядку у разі зміни протягом установлен І постач~ .. гарячої. BOДlI. Згідно з п.ЗЗ-l цього 
'обов'язкових платежів), рівня зароб.·тно" ого строку Д~I тарифІВ ставок податків і зборів 
\: І плато на ПІДПРІІЄ) .. . заководавства, Генеральної галузевої IСТВах В1ДПОВlДНО до aкnB 

платежів і зборів цін і' TapII,J)I"B угод, ставок орендної плати, інmих обов'язкових 
, ч на П8Л1lвно-енергепlЧН" .. 

запроваджується механізм коригу . І та t.laтepIВnЬН1 ресурси 
. . . вання таРІfфlВ. Коригуванню піДJlJll'aIOТЬ лише ті 

;umtlltДyальНІ складОВІ витрат за 1ПІ'u.t.IП . б ." '. 
~.... , пn.п., вІД уnися ЦІНОВІ ЗМІНИ У бllС збшьшеннn або 
зt.lеmпення, що сприятиме забезпеченню еКОНОМІ·чио"l обrpун.... . . &оваиОСТl та прозороСТІ 
запровадження зазначеного !Jеха~JЗМУ. Згідно з постанОВОlО КМУ від 09.04.2008 р. Не 346, на 
IIC'J пос~ша:гься виконавчии КОМІ'!ет в своєму рішенні, граничні рівні цін на ПРllРОдниіі газ 
ДJIJI суб ЄКТІВ господарювання, ЯКІ виробляють теплову енергію, з 01.08.2008 р. зростуть З 
686 грн. за 1 тис. куб. AJ до 760,58 грН. за 1 пІС. куб. М. Згідно З наданОIО інформаціЄІО кп 
ссБроваритеплоенергомережа» ф8l\їичиа ціна електричної енергії з травня 2008 року 
становить 0,54 грн. за 1 кВт/год., врахована в тарифах, що діиnи до 22.07.2008 р. - 0,З72 грн. 
за 1 кВт/год. 
Прп цьому Пllтома вага вартості газу та електроенергії у тарифі cКnOД8loть відповідно 46,7% 
та 5,2%. 
ВПКОРИСТОВУЮЧJf формулу зміни групового індексу Т8ІСИХ елементів собівартості п газ та 
eJIеlСІроенергіи, наведену В П.83 Порядку формуванни тарифів на вироБНІЩТВО, 
траиспортуванНJI, постачання теплової енергії та ПОСлyrIІ з централізованого опanевня і 
постачання гарячої ВОДИ, отримуємо груповий індекс зміни елементів квnькуmoваввя 
собівартості тарифів на теплову енергію: 

Іі = ___ ..-.; 

~B] 
Ії - груповий індекс ЗlolїНИ кожного еле?fевта .собі.ва~сті; . ) 
В· ІД. бумся ЦІВОВІ ЗМІНИ (raз та електроевергlЯ 
~ - елементи витрат, ЩОДО JIКИX в 

Kj - індекс зміни цін К .... СІСЛDДВЄ 1,1087. Тобто тарифи на теплову 
Груповий індекс (Іі) за розр~-унками О)ІІСІІ 

енерriю мали би ВI1рОСТИ на 1 О - ~ 1 %. . В ати щодо JIICИX відбулися цінові змінп, чому 
ВUИИкaє IIИТaВИJI: ЯКЩО це ЄДИНІ СкладОВІ И'fPо оЖЧOJПI більше ніж на 20%. 
тоді тарифи ва тепло енергію ДJIJI населеНВJI п?д Р"dСЬКИМ головою не ДОСІіТЬ ПРІІСкіпливо 
Вважаємо що виковавЧІIЙ комітет ва чоЛІ з opiВnЬHoї громодп ШІтaнНJI і ве провели , вого ДJUI терит • • 
ПОСТВВИЛИСJJ до цього В край в8ЖЛП . eННJI таРllфів, але й конкретних РОЗМІРІВ 
всебічне в,шчения не тільки прИЧИН ДJUI п1ДВIUЦ 
1'аІСоro ПЇдвllщения. • " 

б аnбалість та не профеСlопал13М у 
В У сл)'Ж ову в_ " 
-IICHOBOI(: ВраховYlОЧН проявлен • на теплоВУ енерrіЮ ДJlЯ васеленНD та ІНШІІХ 
прuйu....: " О ПІД" ВllщеннЯ таРllфlВ ІВ щодо AoeтpOKOBoro ПРUПllпеlПID ...... РІшень щод mrlryтll потаВІ 
rpyn Споживачів, opOnOll)'El\lO розr: . nalla AllTOBellKO в.о. 
ПОВІІоважеllЬ 1\licЬKOro rоловП 1\1. БроваРІВ 

.І If) / Булка А.в. 
ГаПОВІ Комісіі -{ff/i( 



• ~аНО8нідеnyтати! 
OCTaнm два роки загОС'ІрЮється ситуац· 

UI з зеМJIJIМи броварськ .. . 
має змоги виконувати свої, 01 громади. Міська рада 

не ВИКЛЮЧНІ повнов . 
аження, покладеНІ на нас Законом про 

І місцеве самоврядування, в сфері регулювання . 
. • земельних ВІДНОСИН. Причиною цьому 

- дїJIпЬHICТЬ МІСЬКОГО ГОJlОВИ Віктора А , 8Тоненка. 

Відповідно до cTaтri 47 згаданого Закону на . . 
.. ' ша КОМІСІЯ за власною ініціативою 

провела РОЗСЛ1ДУВаНIUI ДІЯльності підконтрольних. . • радІ органІВ виконавчої влади та 

особисто МІСЬКОГО ГОJlОВИ. 

Лід час розслідування були виявлені наступні порушення. 

Перше. 

як відомо, протягом 2007-2008 років всі договори оренди та продажу землі 

укладалися та підписувалися міським головою. 

Проте ,В етатrя 42 Закону Про місцеве самоврядування вимагає подавати всі договори 

оренди та продажу землі на затвердження до міської ради. Віктор Антоненко грубо 

порушив цю норму, уклавши без нашого затвердження 630 договорів оренди і 120 

договорів продажу. 

Наступні факти свідчать про те, що це не проста недбалість, а навмисні дії. 

як всі ви знаєте, за умовами земельного конкурсу для перемоЖЦJI встановлюється 

граничний термін OCBOЄННJI ділянки. І JOOЦO за 12 місяців орендар не розпочав 

будівництво, то виконком повинен розірвати договір в односторонньому порядку. 

Але в деякі договори Віктор Олександрович свідомо не вносив зобов'язання 

орендаря по термінах забудови діJIJlНКИ. 

Ось два договори. В першому, він укладений з ТОВ «Т.Б.М. Україна», вимога 

зб .. А yгouv V1lпаденому З ТОВ «Компанія 
УДУвати об'єкт в терМІН один РІК є. В др •• 6./' ./6-. 

ММк»,' ніяких обмежень по термінах забудови немає. 
І ТЙ"-. них vuOB8X термін освоєння є, а в договорі немає. 
-Ч&А ПРИКЛадів десятки. В конкурС .І.'. 

UРИltJJади? Будь ласка: 

, , 

1. ВАТ <<Броварська автобазaN!!2» 

2. ТОВ «Компанія ММК» 

3. ТОВ «Продагросервіс» 



4. TUJj «\,.;.ll.-ьрок-сервіс» 

s. ТОВ <<Авто центр пан авто» 
6. rm <<КоДА» 
Таінші. 

в висновках комісії наведено більш повний перелік, ознайомитись можуть усі 
бажаючі. 

Крім. того, в ЖОДНО~ договорі оренди немає зобов'язань орендарів щодо пайовоі 
учаСТІ в 'розвитку МІста та інвестиційних навантажень, визначених у конкурсних 
пропоз~цUIX. Це стало причиною не виконання орендарями взятих на себе зобов'язань 
перед МІським бюджетом та rpомадою. Внаслідок чого бюджет міста втрачає мільйони 
гривень. 

Перелічені вище дії міського голови носять всі ознаки кримінального ЗJlочину. 

Йдемо далі. 

Відповідно до статті 24 Закову <<Про планування і забудову територій», всі хто мають 

намір здійснювати будівництво об' єктів на земельних ділянках повинні отримати 

дозвіл на будівництво. 

Дозволи на будівництво може видавати виконком, але тільки в тому випадку - увага! 

- JlКЩО такі повноваження йому делегувала міська рада. 

Починаючи з 1 січня виконком видав 59 по суті фіктивних дозволів на будівництво. 

Адже ми надали такі повноваження виконкому лише 27 травня цього року. . 

Такі дії міського голови нанесли значних збитків суб'єктам господарювання, та 

серйозно вдарили по авторитету міської влади. Видача дозволів на будівництво 

міським головою, без надання йому повноважень, також містить ознаки злочину за 

статтями 365 та 367 Кримінального кодексу. 

Це по суті своій злочинна діяльність. Тому Віктор Антоненко не гідний обіймати 

високу посаду міського голови! 

Депутат 
Піддубняк С.В. 



IOUаНОВНідепутати! 

ІІереходимо до ЗЛовживань в сфері міського бюджету. 

РішеНВJIМ міської ради від 4 липня 2002 року створено ЦІЛЬ. овни" Ф . .. 
ОНД МlСЬКО1 ради, 

який формується за рахунок пайових внесків інвесторів та забудовників, 
добровільних внесків, гарантійних внесків учасників конкурсу. 

Згідно пункту 3.1. Положения про цільовий фонд його кошти мають виtpачатись 

виключно на фінансування капітальних вкладень ДJDI здійснеИИJI соціально

економічного та культурного розвитку міста Бровари. 

Станом на 17 липня 2008 року до цільового фонду вже надійпшо 8 мільйонів 24 

тиCJIЧi гривень. Витрачено близько 6 мільйонів. 

Але! Порушуючи норми ПоложеИИJI про цільовий фонд, міський голова Антоненко 

особисто, JП( розпорядник бюджетних коштів прийняв низку рішень які призвели до 

нецільового використaИИJI коштів цільового фонду. Тобто профінансував ряд 

заходів не маючих жодного відношення до капітальних вкладень. 

на будівництво соціального житла надійшло чотири з половиною мільйонів гривень. 

на цей момент вони всі витрачені. Де хоч одна квартира? 

на розвиток іmкенериих мереж та комунікацій надійпшо два мільйони вісімсот 

тисяч. З них за цільовим призначенНJIМ витрачено нуль гривень. А коштів на 

рахунках вже нема. За що тепер будувати інженерні мережі? 

як відомо, відповідно до частини Закону про місцеве самоврядування, міський 

голова як розпорядник бюджетних коштів повинен використовувати іх виключно за 

цільовим призначенням. Враховуючи що предметом нецільового використання були 

бюджетні КОШТИ в особливо крупних розмірах, в діях Віктора Антоненка міститься 

ознаки кримінального ЗЛОЧИНУ. 

Наступне правопорушення. 

За Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального 
Майиа, яку ми з вами затвердили у 2006 році, рада щокварталу повинна 
затверджувати план використання коштів, отриманих від оренди комунального 

майна. 



НатомістЬ з боку міського голови JII( розпорvnuuv .. бю ..._ , .~ джетних КОШТІВ, ВЩСУТВlИ 

будь-яКИЙ КОНТРОJlЬ за ПОВНотою надходжень таких коштів та напрJIМКами іх 
витрач8.ННJI. 

ТільКИ за 2007 рік таких коштів без затверджеННJI радою витрачено 2 мільйони 850 

тисяч гривень. 

Таким чином міський голова грубим чином ігнорує виконання своіх повноважень, JП( 

РОЗПОРJlДНИКа бюджетних коштів, статrи 42 Закону Украіни про місцеве 
самОВРЯДУВання. 

А враховуючи, що така діяльність призвела до втрат міського бюджету, вона ЦЇJIKOM 

підпадає під дію cTaтri 367 Кримінального Кодексу «Службова недбалість». 

Докладно з усіма виявленими порушеннями ви можете ознайомитись у висновках 

наших комісій. 

Враховуючи ПРОЯВJlену сяужбову недб8JIість та не професіОН8Jlізм у прийняті 

рішень, нехтування сяужбовими обов'язками та зловживання владою з боку 

Віктора Антоненка пропонуємо достроково припинити повноваженви міського 

ГОJlОВИ. 

У меве все! 

Депутат БУJlкаА.В. 



ІОВа во вві депутати! 
Я дУМаю, що я зараз вискажу те що натп6УУ: 99 

Ф , О6АП&UlАО В кожного з вас. 

І 

ми з вами довгий час намагались '" СПОюино ставитись до недоліків у роботі міського 

голови, зважаючи на складну обстано " Ал б' ВКУ В МІСТІ. е шьmе мовчати не можна. 

Віктор Антоненко тривалий час ігнорує роботу міської ради. За останній рік не провів 

жодної сесії, цим самим зухвало нехтуючи своіми прямими обов'язками. 

Та що там не головував, він навіть не відвідав жодної сесії. 

Коли ми розробляли і приймали ПоложенНJI по конкурсу, по аукціонах, Правила 

забудови міста - документи, що були вкрай необхідні Броварам, бюджету міста - він 

навіть ні разу не поцікавився як просувається робота. Фактично вся відповідальна 

робота була звалена на депутатів. 

Зате всі дocJlГНeННJI, які мають місце в Броварах завдики спільним зусиллям міської 

ради, виконавчих органів та громади, він приписував ВИКJJючно собі, роздуваючи свій 

рейтинг до наступних виборів. 

Віктор Антоненко поставив себе над колективом, над депутатами і над народом. З 

його ВИСЛОВJПOвань виходить, що він всього досяг виключно сам. А те що ми з Вами 

важко працювали над багатьма питaRНJIМИ для нього не має значеННJI. 

А ще, JII( випливає з висновків комісій Віктор Антоненко, не раз підстаВJIЯВ раду. 

Скільки договорів оренди та продажу він уклав без затверджеННJI радою, не маючи на 

це повноважень? 

Ц .... ивень' як він міг взяти на себе таку відповідальність? ЗатверджеННJI 
е ж МІЛЬИОНИ гр . 

. иди l' продажу землі - це виключні повноваженНJI міської ради. 
~дoroBOPIB оре 



І саме з вИНИ мера рада не змогла ВИkона-~ ЦІ • 
• A,Q ПОВноважеВНJI. 

В· уперто ігнорує міську раду 
111 , очевидно вважаючи депyrатів moдьми нижчого сорту 

• • . ніж ВІВ сам. 

А пїДНJ1ТТJI тарифів? У вівторок виконком прийняв рішеННJI, що вже ВИКJIИI(ало веJIИКИii 
резОВанс серед мешканців - були підlUlті тарифи на тепло. Це рішеИНJI не мало 
достатнього економічного підrрунтя. 

Адже, ціни на газ та електроенергію виросли на 1 О - 11%, а виконком підняв тарифи аж 
ва 20 з гаком. 

Очевидно міський голова хоче залатати бюджетні діри за рахунок мешканців міста. 

Віктору Олександровичу треба було частіше з'JlВJlJlТИся на роботі і цікавитись 

справами міста. А то він окрім як набивати собі рейтинг палець об палець не вдарив. 

Коротше, JI вимагаю поставити питання про дострокове припивеиня повноважень 

міського голови на голосування. 

Депутат Трощенко І.В. 


	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038

