
ПЕРЕЛІК 

рішень, прИЙНЯТИХ на тридцлть четвертій сесії Броварської 
міської ради IV СКJIИI(ання 

від 26 травня 2005 рОІ<У 
N!! 
піп 

Назва рішення Номер 

1. Про внесення змін та доповнень' до Регламенту 
Броварської міської ради IV скликання. 

2. Про проведення виборів депутата Броварської міської ради 
по виборчому округу N!! 8 замість того, JIКИЙ вибув. 

3. Про затвеРД>І(ення Програми підтримки та РОЗВИТІ <У 
інноваційної діяльності в м. Бровари на 2005-2006 роки. 

4. Про підсумки виконання Програми соціально-
економічного та культурного розвитку м. Бровари за І 
квартал 2005 року. 

5. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
04.12.03 N!! 332-17-24 "Про встановлення Правил надання 
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. 
Бровари". 

6. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварсы�оїї 
міСЬІ'ОЇ ради від 29.12.2004 N!! 613-30-24 "Про 
затвеРД)I,ення Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2005 рік (з наступними 
змінами)". 

7. Про внесення змін до додатків 1,2,3,4 до рішення 
Броварсы�оїї міської ради від 29.12.2004 року N!! 614-30-24 
"Про БIОД)I'ет міста на 2005 ріl'''(З наступними змінами). 

8. Про затвеРД>І,ення звіту про ВИІ'ОНанни БІОДЖету м. 
Бровари за І квартал 2005 року. 

9. Про звільнення від сплати державного мита. 
10. Про внесення мін до рішення Броварсы�оїї міської ради від 

lб.12.04р. N!! 559-28-24 "Про вшшадення рішеННJI 
БроваРСЬІ(ОЇ міської ради від Об.03.03р. N!! 206-11-24 "Про 
встановлення нових ставОI' єдиного подаТІ<У ДJШ суб'ЄІ<тів 
малого підприємництва" в новій редmщії". 

11. Про затвеРД)I,ення проеl<Тів пп ВсеУlсраінський І'ОНІ'УРС 
• • 

проеJ(ТJВ та програм РОЗВИТJСУ МІсцевого самоврядування. 

. 12. Про затвеРД)I,ення технічноі ДОI(ументації на встановлеНIІЯ 
ме)l( ЗОJіИ санітарної ОХОРОНИ свердловини N!! 309 

.. 
о 

!~ 13. 
~ 

БроваРОЬJСОГО родовища міJJсроJIыlхx вод 'в м. Бровари ПО 
ВУ11, Підліоній, 13/1 .. 
Про передачу земельних діЛSIІІОIС громадинам у влаОllіС'I'Ь. 

рішення 
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надання в оренду та внесеlllDl змін до рішень Броварської 
міської ради. 

14. Про затверджеlllDl матеріалів попереднього погоджеlllDl 
місць розташування земельних дiлmок під розміщеlllDl 
об'єпів юридичним та фізичним особам. 

15. Про при •• инеlllDl права користування земельними 

дimIнкaми, надання в оренду земельних дiлmок, надаиня 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформлеНlПO права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам. 

16. Про продаж земельних дiлmок та надання дозволів на . 
продаж земельних ДШJIНок. 

17. Про затверджеlllDl технічної документації із землеустрою 
щодо територіального обміну земельної ділянки власників 
сертифікаriв бувmого КСП "Нова Україна" та землями 
державної власності в межах Броварської міської ради. 

18. Про затверджеlllDl ставок орендної плати за земельні 
ділянки в М. Бровари та визнання такими, що втратили 
чинність рішень Броварської міської ради від 19.12.02 N!! 
124-08-24 "Про затвердження розмірів орендної плати за 
земельні ділянки в М. Бровари", від 25.12.03 N!! 388-19-24 
"Про внесеlllDl змін до рішень Броварської міської ради від 
19.12.02 N!! 128-08-24 та від 04.12.03 N!! 328-17-24" в 
частині nyнпy 1. 

19. Про безоплатну передачу громадинам міста газового 
обладнання. 

20. Про передачу на баланс комунального підприємства 
"Бровари-Флора" автомобіля Г А3-33023-212 УМ3-4215. 

21. Про передачу на баланс комунального підприємства 

"Служба замовника" обладнання ДJJJI технічного 
переоснащеlllDl спецтехніки КО-43 1-01 ДJJJI 
транспортування тпв із житлових будинків 
багатоповерхової забудови міста. 

22. Про внесеlllDl змін до Генерального плану міста. 
23. Про затверджеlllDl Детального плану територій, 

коригування Проепу детального плануваиня, Проепу 
детального плану чаС'tини території IV житлового району. 

24. Про затвердження схеми розміщеlllDl об'єпів зовнішньої 
,', ,реКлами у М. Бровари. 

:2~ ;', ,.Пр~) 'с~еціальний ЗaIOlад "Броварський міський центр 
::~, 'Соціащ.них служб ДЛJI сім'ї, дітей та молоді". 
i'~~i. ,: !JPQ' заТверджеННJI нової редащії Поло)кеНIIJI про відділ у 
~:~Т//СПРІЩ~', сім'ї та молоді Броварської міської ради та 

• ''' •• -.00''-\. ':.. .....,. оо • • • • •• 

~!I~~!2j.';~~~e~e~, зМ1Н у структуру ВІДДШУ У справах сІМ'! та 
J .. ,,;t.,': .; ~\ _? Ф, t.: .. • ... ; • 
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27. Про виконання рішення суду. 
28. Про внесення доповнень до CTa1YlY кп "Служба 

замовника" . 
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