
Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
18-0Ї позачергової сесії Броварської :vtiCbKOЇ ради УІ СК.1ІІкаНIІЯ 

Від 24.01.2012 р. 
об ] ] .00 годині \1/за.1а виконкому 

поо надаНl·ІЯ лозволу на передачу КО\1УНального майна з балансу соціально

;Jсобі:Jітаційного центру (дитяче \1істечко) «Любисток». 

Доповідає: Данюк Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 

2.Про rrриватюанію ЖИТ.10ВИХ ПРИ\1іщень гуртожитків. 

Доповілає: Дашок Тетяна Іванівна - начальник 

управління комунальної власності. 

3Лро затверюкення П.1ану витрат грошових надходжень ло \1іського фонлу 

"Охорона та раціональнс використання природних ресурсів» на 20] 2 рік. 
ДОllовідає: Озимай Тетяна Пстрівна - виконуюча 

обов'язки начальника управління житлово-комунального 

господарства - заступник начальника. 
4Лро внсссння змін до «Міської програми утримання та розвитку об'єктів 

жит:юво-комунального господарства на 2011-20] 5 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 03.02.20] 1 H~]27-06-06. 

Доповідає: Озимай Тетяна Петрівна - виконуюча 

обов'язки начальника управління ЖИТ.lОВО-КО\1уна.1ЬНОГО 

господарства - заступник начальника. 
5Лро внессння З\1ін до «Міської програ\1И по будівництву та рсконструкції 

\:о.гістра.1ЬНИХ вулиць зага.%номіського призначення на 2008-20] 2 роки», 
З<lтвсрлженої рішенням Броварської міської ради від] 4.0] .2008 р. H~593-32-05. 

Доповідає: Мельник Оксана Петрівна - виконуюча 
обов'язки начальника відлілу капітального будівництва

заступник начальника. 

б.Про попсрелнє погодження розташування тимчасових споруд для 

:-троваджеНН5І І]ідприємницької діяльності. 

Доповідає: Майборода Світлана Анатоліївна -
виконуюча обов'язки начальника зе\1СЛЬНОГО 

відділу - заступник начальника. 

7Jlpo припинення права користування зе\1е.1ЬНИМИ ділянками, 
ЗZlтвеР,1ження технічної докумснтації із землеустрою щодо передачі в 

г:ості;:їне користувзння та наДaJШЯ в оренду зе\1СЛЬНИХ ділянок, 

:r<lД~ННЯ дозволів на складання технічної доку:vrентації по ОФОР\I.1СННЮ 

г:;::о."о. користування зе\1еЛЬНИ\1И ,1і,lянками, надання ДОЗВО.lів на 

роз;::юб.lення проектів землеустрою щодо відвсдення зе\1е:тьних ділянок 

юри;:rv.ЧІ1Ю1 : фізичним особа\1 та внесення З\1ін до рішень Броварської 
\1!СЬКОl pa,':;·j. 

Догювідас: Мзйборола Світлана Анатоліївна -
виконуюча обов'язки начальника зс:vrе,lЬНОГО 

відлі:ту - заступник Н<lчальникз. 



8.Про надання дозволів на ВИГОТОВЛСННЯ технічної докумснтації по 

оформленню права власності, надання ДОЗВО.lів на розроб.lення 

проектів зеМ.lеустрою щодо відведення земе.1ЬНИХ ді.1ЯНОК у B:НlCliiCTЬ 

та користування, внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

Лоповідас: Майборода СвіТ.1ШJa Анатоліїгша

виконуюча обов'язки нача.lьника ЗСМС.1ЬНОГО 

відділу - заступник начальника. 

9Лро продаж зеМС:ІЬНИХ ділянок. 

Доповідає: Майборода Світлана АнаТО:Ііївна -
виконуюча обов'язки начальника ЗС\1С.1ЬНОГО 

відді:ІУ - заступник нача.lьника. 

1 О.ЩорічниЙ звіт про здійснення державної регуляторної політик,! 8;-ї;:0:,,,:,'::': ., 
органа\1И Броварської :v1іської ради у 201 1 році. 

Доповідас: Сапожко Ігор Васильович - міський !'().~C;"". 

11Лро доповнення до Плану діяльності з JIідготовки проектів регу::ятср":!': C:;·:.~~ 

на 2012 рок. 
Лоповідає: 3Ш'уменний МИКО.lа ВаСИ.1ЬОВ"Ч .- H,~L,,:";:~:".':: 

управління скономіки. 

12Лро внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року 
.1\'2506-17-06 «Про бюджст міста на 2012 рік» та додатку 1". 

Доповідас: Пала~шрчук Наталія Олексіївна - Шlча:ІLІIУ:!( 

фінансового упраВ.lіння. 

1ЗЛро звільнення ГОЛОВНОГО редактора КО\1унального піДПРИС\1СТІШ газсТJ~ {(I'Io;:;~ 

життя» Слизюк О.Л. 

ДОlJOвідає:Семснюк Олена 13а.,1сріїВllа - CCKpeТ<lp Р"ЕУ. 

14.Різнс. 
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