
ПЕРЕЛІІ( 

рішень, прИЙНЯтих на тридцять першій сесії Броварсыоїї 
міСЬІ(ОЇ ради ХХІV скликання 

від 3 JПOтого 2005 РОІ(У 
Ng 
пІп 

Назва рішення Номер 

1. Про внесення змін до ПОРЯДІ(У обчислення СIСЛИI(ань 
Броварсы�оїї міської ради. 

2. Про затвеРД)I(ення Програми "Депутатський фонд на 2005 
рі (". 

3. Про затвеРД)lсення строків проведення ЗВІТІВ місы�огоo 
голови та депутатів міської ради перед виборцями. 

4. Про затвеРД)lсення Програми зайнятості населення м. 
Бровари ІІа 2005 рік. 

5. Про затвеРД)lсення Програми підготовки та виховання 
заХИСНИI(ів Батьківщини, війсы�ово-фаховоїї орієнтації 

• ·w 

МОЛОДІ та проведення ПРИЗОВУ на строкову ВІИСЬІ(ОВУ 

СІ1У>lсбу в місті Бровари на 2005 pil(. 
6. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

міСЬІ(оі ради від 29.12.2004 р N2 613-30-24 "Про 
З81'DСРД)І(ення Програми соціально-еlсономічного та 
JСУЛЬТУРНОГО розвитку міста Бровари на 2005 рік". 

7, ЛI'О визнання такими, що 11'I'ра'гили чинність рішення 
БI'овпрсыоїї міСЬІ(ОЇ ради з ПИТОІІІ, державних ЗаІ<упівель. 

8, ЛІ'а внесення змін до ДОДО1'lсів 1,2,3,4,5 до рішення 
Бl)оппрсы1оїї міської ради від 29.12.2004 рОI<У N2 614-30-24 
"ЛІ,а БІ0Д)IСет міста на 2005 ріlС". 

9. ЛІ'а затвеРД)lсення звіту про DИlсонання БIОД)IСету М. 
Бровори за 2004 рП(. 

10. Про Jшдання пільг в оподаТIСУПШlllі підприємств. 
11, ЛІ,а звільнення громадян від СПЛl1'L'И подаТІсів. 
12. ЛІ'О зптпердження матеріалі" 1І0переднього ПОГОД)lсеНИJ. 

міоць розташування земеЛIJI(ИХ діЛЛllОI( під розміщеllНJ. 
об'Єlстів JОРИДИЧНИМ та фіЗИЧIІИМ особам. 

1 З. ЛІ,а ПРlmинення права )сористування земельним н 
дlПnПIСОМИ, надання в оренду зомеJlыlхx діЛЯНОI(, надаВНJ. 
дазполfп на виготовлення тохніl.l110Ї ДОlсументації ПО 
ОфО))МПОIППО права IСОРИСТУППIlIlJI земельними діЛnlIlсамн 
JОI'ИДИ'lПИМ і фізичним особпм І 

14. пІ") припинення права ПЛПОПОQ'I'і нп нерухоме маЙ110 у 
зв'nаlСУ із суспіЛЬНОIО иеобхfДlІlО'I'10 зnіл~нення земельної 

'. 'о ;,і дfnnПJСИ. 

. 
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15. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 632-31-04 
територіальної громади м. Бровари газопроводу середнього 
тиску, що перебуває на балансі ОП 
"Броварипромжитлобуд" . 

16. Про надання дозволу підприємствам та організаціям 633-31-04 
комунальної власності на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

17. Про встановлення орендної плати громадській організації 634-31-04 
"Центр духовної та соціально-психологічної реабілітації 
"Перемога" . 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.06.04 N!! 635-31-04 
484-22-24 "Про ліквідацію державного комунального 
підприємства "Архітектурно-планувальне бюро". 

19. Про внесення доповнень до Міської програМи 636-31-04 
"Перспективного розвитку та запровадження 

енергозберігаючих технологій підприємства теплових 
мереж "Броваритепломережа" на 2003-2006 рік", 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 

24.04.03 N!! 224-12-24. 
20. Про припинення діяльності комунальних підприємств 637-31-04 

"Аварійно-диспетчерська служба", Механізована 
дільниця", Ремонтно-будівельна дільниця", "Житлово
експлуатаційна контора" N!! 1,2,3,4,5. 

21. Про затвердження кошторису витрат грошових 638-31-04 
надходжень міської програми природоохоронного фонду 

на 2005 рік. 
22. Про введення додаткових штатних одиниць у закладах 639-31-04 

освіти у 2005 р. 
23. Про надбавки до посадових окладів працівникам освіти у 640-31-04 

2005 році. 
24. Про безкоштовне харчування дітей в 30Ш І-Ш ст. N!! 9 з 641-31-04 

багатодітних сімей Дзюби Т.В. та Коменданта О.М. 

25. Про затвердження угоди про співпрацю між Київським 642-31-04 
Міжнародним університетом та Броварською міською 

радою. 

26. Про перепрофілювання дитячого будинку змішаного типу 643-31-04 
"Любисток" . 

27. Про затвердження нової редакції положення про Службу у 644-31-04 
справах неповнолітніх Броварської міської ради. 

28. Про затвердження штатів закладів культури Броварської 645-31-04 
міської ради на 2005 рік. 

29. Про внесення змін до структури, загальної чисельності 646-31-04 
апарату ради та виконкому, виконавчих органів міської 

ради". 
30. Про затвердження Програми діяльності та фінансової 647-31-04 



j 

підтримки Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення на 2005 рік". 

3 1. Про затвердження Проектів детальних планів територій. 
32. Про будівництво частини вулиці Михайла Грушевського м. 

Бровари. 

648-31-04 
649-31-04 
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