
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про,роботу Броварського відді.лу Державного підприємства 
І "ЦеlIТр Державного земелы�огоo кадастру" І 
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Відповідно до протокольного доручення SS сесії Броварської міської ради, було 
запрошено начальника Броварського відділу дп "Центр ДЗК" (далі - Відділ) 
Алексєєнка ю.д. на чергове засідання сесії Броварської міської ради. Листом від 
04.02.09р. про це було повідомлено Броварський відділ дп "Центр ДЗК" , про ЩО 
свідчить вхідний номер Відділу Н!!4 від 09.02.09р. 

Начальник Броварського відділу дп "Центр ДЗК" Алексєєнка Ю.Д. звіту у 
письмовій формі про діяльність Відділу не надав, а сам проіmорував запрошення 
сесії Броварської міської ради. 

Заслухавши виступ депутата міської ради Михайлова О.М., який розповів про 
порядок та умови проведення державної реєстрації бланків державних актів про 
право приватної власності на землю та договорів оренди земельних ділянок та 
зачитав скарги громадян на роботу Відділу, міська рада відмічає, що 
функціонування відділу відбувається неналежним чином, з не додержанням 
порядку прийому громадян, із постіЙНИМИ порушеннями строків проходження 
технічної документації, реєстрації державних актів та договорів оренди, вимог 
чинного законодавства України, що викликає численні скарги до міськоі ради 
(лише за період з 01.01.2009р. по 20.02.2009р. зареєстровано 8 звернень). 

Начальника Броварського відділу Алексєєнка Ю.Д. неможливо знайти на 
·робочому місці у приймальні часи та взагалі, на протязі б-ти місяців, телефон у 
відділі відсутній. На багаторазові звернення громадян офіційних відповідей не 
отримують. Після спілкування з начальником Відділу з'ясувалось, що технічні 
справи в загалі не передаються до Київської регіональної філії центру ДЗК, а якщо 
передаЮТЬся то навмисно без печатки Броварського міського відділу ДЗК і 
відповідно вони підлягають поверневшо на доопрацювання. Громадяни та 
Jоридичні особи не можуть по півроку отримати реєстраційні картки та 
зареєструвати державні акти та договори оренди , таким чином не можуть 
реалізувати своє конституційне право на землю, що викликає скарги громадян до 

міської влади. 
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 18, ст. 25, п.13 ч.l ст. 2б Закону 

України (<Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21, 22 Закону України (<Про 
статус депутатів місцевих рад», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати роботу Броварського відділу ДІІ "Центр ДЗК" незадовільною. 
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2. Звернутись до керівництва Київської регіональної філії дп "Центр ДЗК" з 
проханням звільнити Алексєєнка Ю.Д. з посади начальника Броварського відділу 
дп "Центр ДЗК". 
3. Звернутись до керівництва Державного підприємства "Центр Державного 
земельного кадастру" при Держкомземі України та Державного комітету України 
по земельних ресурсах з проханням створити комісію по перевірці роботи 
Броварського відділу дп "Центр ДЗК". 
4. Звернутись до Броварської міжрайонної прокуратури з проханням перевірки 
фактів зазначених в скаргах громадян. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого обов'язки 
міського голови - секретаря ради Сапожка 

м.Бровари 

від ~b ,U,()/ltPfJ) 2009 року 
Н!! І(}ІІ,} - 6b'lJ§' 

І. В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Депутат Броварської міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 
відділу 

Начальник загально~о відділу 

2 

---=;. ____ • _ MJfXaitl 

с C3Z Лавер /І 

ГнаПОJ 


	0046
	0047
	0048
	0049

