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ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на тридцять другої сесії Броварської 
міської ради IV скликання 

від 1 О березня 2005 року 
Назва рішення Номер 

рішення 

1. Про затвердження звіту Броварського міського голови та 650-32-04 
звітів депутатів Броварської міської радИ. 

2. Про припинення повноважень депутата Броварської 651-32-04 
міСЬІСОЇ ради IV скликання по виборчому округу К!! 6 
РудеНІса В.В. 

3. Про затвердження Угоди про співробітництво між 652-32-04 
БроваРСЬКОІО міською радою та КИЇВСЬІСОІО міСЬКОІ0 радою. 

4. Про внесення змін та доповнень до рішення від 11.09.03 К!! 653-32-04 
285-15-24 "Про затвердження нової редакції "Положення 
про управління економіки". 

5. Про підсумки виконання Програми соціально- 654-32-04 
економічного та культурного РОЗВИТI<у М. Бровари за 2004 
рік. 

6. Про затвеРД>Ісення "Програми розвитку малого 655-32-04 
підприємництва в м. Бровари на 2005-2006 роки". 

7. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 656-32-04 
місы�оїї ради від 29.12.2004 р Н!! 613-30-24 "Про 
затвердження Програми соціально-еІсономічного та 
культурного розвитку міста Бровари на 2005 рік" (з 
наступними змінами). 

8. Про внесення змін до додаТІсів 2,3,4,5 до рішення 657-32-04 
БроваРСЬІСОЇ міської ради від 29.12.2004 рОl<у К!! 614-30-24 
"Про БІоджет міста на 2005 ріIС". 

9. Про внесення змін до рішення БроваРСЬІ(ОЇ міської ради від 658-32-04 
16.112.04 р. Н!! 599-28-24 доповнивши новою ставкою 
єдиного податку для суб' єктів малого підприємництва. 

10. Про участь у Всеукраїнському І(ОІ-l1сурсі проектів та 659-32-04 
програм РОЗВИТl<У місцевого самоврядування в 2005 році. 

11. Про надання дозволу підприємствам та організаціям 660-32-04 
І(ОМУИОЛЬНОЇ власності на списання основних засобів, що 
переБУВОJОТЬ у них на балансі. 

12. Про безоплатну передачу на баланс DИl(онавчого комітету 661-32-04 
міСЬІСО·.' ради основних засобів, що переБУВ8ІОТЬ на балансі 
ДІ(Л "Архітектурно-планувальне БJОРО". 

13. Про JJDДD1іНЯ дозволу птм "Броваритеппомережа" на 662-32-04 
СПИСЕШІІЯ та оприБУТІ<уВання облаДНDl1Н'І, демонтованого в 
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зв' язку з перенесенНJIМ теплового пункту по вул. М. 
Лагунової, 18. 

14. Про безоплатну передачу комп'ютера Pentium - 200 з 
балансу птм "Броваритепломережа" на баланс управлінНJI 
освіти Броварської міської ради. 

15. Про припинення фінансування з міського бюджету вивозу 
твердих побутових відходів з території приватного сектору . 
МІста. 

16. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 
HaдaHНJI в оренду та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради. 
11. Про припинення права користування земельними 

ділянками, надання в оренду земельних ділянок, HaдaнНJI 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користуванНJI земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам. 

18. Про затвердженНJI матеріалів попереднього погодження 
місць розташування земельних ділянок під розміщенНJI 
об' єктів юридичним та фізичним особам. 

19. Про продаж земельних ділянок та надання дозволів на . 
продаж земельних ДІЛЯНОК. 

20. Про затвердженНJI Порядку відшкодуванНJI витрат на 

похованНJI учасників бойових дій та померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною. 

21. Про порядок встановлення плати для батьків за 
перебуванНJI дітей у комунальних дошкільних навчальних 

закладів. 
22. Про BHeCeHНJI змін до Генерального плану міста. 
23. Про затверджеННJI нової редакції Статуту комунального 

підприємства Броварської міської ради Київської області 
"Броваритеплоенергомережа" . 

24. Про BHeCeННJI змін до складу постійної комісії Броварської 
міської ради IV скликання з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 

та цін. 
25. Про запобігання банкрутства. 
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