
ПЕРЕЛІК 

. .. 
рuпень, DpИИВJlТИX на тридцить третьої сесії Броварської 

міської ради IV скликання 

від 14 квітня 2005 року 
N!! 
піп 

Назва рішення Номер 

1. Про BHeCeННJI змін та доповнень до Регламенту 
Броварської міської ради IV СКJIИIalННЯ. 

2. Про ПРИІІинеННJI повноважень депyraта Броварської 
міської ради IV СКJIИIalННЯ по виборчому округу N!! 8 
Кухарського І.В. 

3. Про проведеННJI виборів депyrата Броварської міської ради 
по виборчому округу N!! 6 замість того, який вибув. 

4. Про схвалеННJI кандидатури делегата на Всеукраїнські 
збори представників місцевого самоврядування України. 

5. Про затверджев:ня звітів депyraтів Броварської міської 
ради. 

6. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
иаселеННJI "Квартальний комітет "ПекарВJI - 1" . 

. 7. Про виесеВВJI змін до рішення Броварської міської ради від 
12.02.04 N!! 400-20-24 "Про затвердження Програми щодо 
збільmенвя обсягів залучення інвестицій для економічного 
розвитку М. Бровари иа 2004-2005 р.р." 

8. Про виесеННJI змів та доповнень до рimенвя Броварської 
міської ради від 29.12.2004 N!! 613-30-24 "Про 
затверджеНЮІ Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2005 рік (з наступними 

.; змінами) ". 
9. Про внесенвя змів до плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2005 рік. 
о 10. Про виесеВВJI ;Jмiв до додатків 2,3,4 до рішеВВJI 

Броварської міської ради від 29.12.2004 року N!! 614-30-24 
",-, "Про бюджет міста на 2005 рік". 
",,'~ ~: Про звільнеННJI від сплати державного мита. , 
: ,,'12. Про внесенвя змін до рішення Броварської міської ради від 
,~. 16.12.04 р., доповнивши новою ставкою єдиного податку 
~:~: ' ДmI суб' єктів малого підприємництва. 
~ '. . 
;:::':,13. Про передачу земельних ділянок громадинам у власність, 
~:~:' , " надання в оренду та внесенвя змів до рішень Броварської 
, .. :-... . .. 
:~\::"I!. ; МІСЬКО1 ради. "', ,. , 
~~~}~:. Цро припиве~ права, користування земельними 
~/i:/, дimппcaми, надання в оренду зем~льних ділянок, надання 
>;r;.';' " . І ' 
~-:':""' .. :, ... " 
~~~ ... : .. ~ .. 

• fti~"'\.,,: 
~,. :.~ .... ~ 
!'t"~),' ,.; .:' r.:.;,:~ С', 
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Р1ІПеНВJI 
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дозволів на виготовлеННJI технічної документації по 
оформлеmпo права користування земельними дітппсами 
ІОРИДИЧНИМ і фізичним особам. 

15. Про затвердження матеріалів попереднього погоджеВНJI 
місць розташування земельних ділянок під розміщеВНJI 
об'єктів юридичним та фізичним особам. 

16. Про продаж земельних ділянок та надання дозволів на 
продаж земельних ділянок. 

17. Про внесення доповнень до рішеlllDl Броварської міської 
ради від 15.02.2001 Н!! 340-24-23 "Про затверджеННJI 
програми охорони довкiлmJ в м. Бровари на період 2001 -
2005 р.р." 

18. Про розгляд протесту прокурора м. Бровари старшого 
радника юстиції Отроди М.М. від 28.03.05 Н!! 18-а на 
рішення Броварської міської ради від 03.02.05 Н!! 631-31-04 
"Про ПРИІШНевня права власності на нерухоме майно в 
зв' язку з суспільною необхіднїС1Ю звільнеlllDl земельної . " ДШJIНКИ • 

19. Про затвердження переліку об' єюів комунальної власності 
територіальної громади М. Бровари, що підляrають 
приватизації у 2005 році. 

20. Про надання дозволу на знесеlllDl будівлі музичної школи, 
що за адресою: м. Бровари, вул. Кірова, 34. 

21. Про надання дозволу підприємствам та організаціям 
комунальної власності на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

22. Про безоплатну передачу у комунальну власність 
теплового пymcry та зовнішніх комунікаційних теплових 
мереж, що перебувають на балансі ВАТ "Постійно-діІочий 
будівельний поїзд Н!!2". 

.' 23. Про безоплатну передачу закінчених будівництвом 
об' єктів з балансу відділу капітального будівництва на 
баланс установ та організацій комунальної власності. 

24. Про закріплення комунального майва територіальної 
.. громади м. Бровари за комунальним підприємством 

"Бровари-Флора" . 
: 25. Про безоплатне прийнлтrJl у комунальну власність 
,О територіальної громади м. Бровари квартири Н!! 55 У 
:.'. . будинку Н!! 2а по бульвару Незалежності, що належить на 
~~:o~: о ОО праві спільної сумісної власності гр. гр. KopJIВoмy Віктору 
о' О Михайловичу, Корявій Лlодмилі Миколаївні, КОРJlВОМУ 

,:{ о' .і о 
і :іо Павлу Вікторовичу. 
~:;.26. Про надання згоди на безоматне прИЙНJ1ТrJl у комунальну 
~~If\: .': власність територіальної громади м. Бровари )IGlТЛОВОГО 
~~o:'o~' ~ будинку по вул. красовсы�ого,' 2Б, щО перебуває на балансі 
~'o! •• o 
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ВАТ "Постійно-діючий будівельний поїзд Н!! 2". 
27. Про безоплатне прИЙНJ1Тrя у комунальну власність 

територіальної громади м. Бровари квартир у будинку Н!! 
17/1 ПО вул. Грушевського, що придбані Міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій. 

28. Про внесевни змін до статутів дошкільних навчальних . 
з8ЮІад1В. 

29. Про безКОІПТОвне харчуванни дітей в 30Ш І-Ш ст. N!! 3 
багатодітної сім'ї Теренової 0.1. 

30. Про BHeCeВНJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 
16 ГPYДlDl2004 року за Н!! 581-28-24". 

31. Про затверджеВНJI положень про структурні підрозділи 
служби у справах неповнолітніх. 

32. Про безоплатну передачу громадинам міста газового 
обладнавви. 

33. Про доцільність придбанни дитячого оздоровчого табору. 
34. Про реєстрацію депyraтської групи "Вибір". 
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