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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про розпуск виконавчого комітету Броварської міської ради 

Враховуючи висновки постійних комісій Броварської міської ради з пи
тань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін 
та з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітекту

ри, будівництва та інвестицій та положення рішення Броварської міської ради 
від 24.07.2008 р. Х!! 785-39-05, Броварська міська рада, ВСТАНОВИЛА: 

Протягом другого півріччя 2006 - першого півріччя 2007 року спостеріга
ється погіршення соціально-економічної ситуації в місті, зниження темпів еко

номічного зростання, незадовільне виконання доходної частини бюджету, зме
ншення інвестиційної привабливості міста. Це стало наслідком неналежного 
виконання виконавчим комітетом покладених на нього обов'язків: 

• у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та облі
ку (забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міс
та; забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошо
вих доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і 

культурним розвитком); 

• в галузі бюджету, фінансів і цін (забезпечення виконання бюджету; здійс
He~ в установленому порядку, фінансування видатків з місцевого бюджету; 
сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній територіі); 

• в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (сприяння 
розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потре
бу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому чис
лі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання до
помоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; спри
яння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєст
рація таких об'єднань); 

• у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього приро
дного середовища (підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо 
встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування 
природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову 
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та для інших ПО1реб земель, що 
територіальних громад). 

перебувають у власності 

Попри складну соціальну-економічну ситуацію виконкомом 22.07.08 р. 
прийнято рішеВВJI про підвищення тарифів щодо оплати побутових, комуналь
НИХ, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організа
ціями комунальної власності відповідної територіальної громади. Це рішення 
було прийнято без належного економічного обrpунтування; без передбаченого 
законом погодження цих питань з підприємствами, установами та організація

ми, які не належать до комунальної власності; без врахування негативного соці
ального ефекти та розробки заходів щодо додаткового захисту соціально неза
хищених верств населення. 

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 11, 26 Закову України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 120 Регламенту Броварської 
міської ради V скликання, затвердженого рішенням Броварської міської ради 
від 11.05.06 р. N!!05-0З-05, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Розпустити виконавчий комітет Броварської міської ради. 

2. Керівникам відділів, управлінь виконавчого комітету та інших виконавчих 
органів Броварської міської ради забезпечити належне виконання своїх фун
кцій ОЧОJПOваними ними органами до формування та затвердження нового 
складу виконавчого комітету Броварської міської ради. 

Виконуючий обов'язки міського голови -

секретар міської ради 

м. Бровари 
від «O/d» ~МИ=- 2008 року 
Н!! УВ ..... '10 -. ()5" 

І.В.Сапожко 



поДАННЯ: 
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виконуючий обов язки МІСЬКОГО 

голови - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча обов' язки начальника 

юридичного відділу -
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головнии спеЦ1ал1СТ 

Начальник загального відділу 
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