
ПЕРЕЛІК 

рішень, прИЙНЯТИХ на тридцить п' пої сесії Броварської 
міської ради IV скликання 

N!! 
піп 

Назва рішення 
від 7 ЛИПШІ 2005 року 

Номер 

1. Про затверд>кення плану роботи Броварської міської ради 
IV скликання на 11 півріччя 2005 року. 

2. Про затвердження звернення до Президента Украіни та 
Верховної ради Украіни щодо стану законодавства Украіни 
про місцеві вибори. 

3. Про відміну виборів депyrariв по виборчих округах N!! 6 та 
N!! 8 замість тих, які вибули. 

4. Про створення Єдиного дозвільного вікна. 
5. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

міської ради від 29.12.2004 N!! 613-30-24 р "Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2005 рік" (з наступними 
змінами). 

6. Про внесення змін та доповнень до Правил з дотримання 
тиші в мicri Бровари, затверджених рішеННJIМ міської ради 
від 09.09.04 " 524-24-24 "Про затвеРД>Ісення Правил з 
дотримання тиші в м. Бровари". 

7. Про затвердхсення Угоди та Програми надання шефської 
допомоги військовій частині Ф-2272 Військово-Морських 
Сил м. Феодосія на 2005-2006 роки. 

8. Про внесення змін до додатків 1,2,3,4 до рішення 
Броварської міСЬІСОЇ ради від 29.12.2004 року N!! 614-30-24 
"Про БЮД>ІСет міста на 2005 рік". 

9. Про затвеРД>lсення матеріалів попереднього погоД>кення 
місць розташування земельних ділянок під розміщення 
об' єкriв ЮРИДИЧНИМ і фізичним особам та внесення змін до 
рішень Броварсы�оїї міської ради. 

10. Про припинення права користування земельними 

ділянками, надання в оренду земельних ділянОIС, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформле1ППО права ІСОРИСТУВа.ння земельними ділянками 
юридичним та фізичним особам та зміну цільового 
призначеввп земельних дimmОIС та внесення змін до рішень 
Броварсы�оїї міСЬІ(ОЇ ради. 

11. Про ПРОД&>І( земельних ділянок та надання дозволів на 
ПРОД&>І( земельних діМНОІС. 
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12. Про передачу земельних ділянок у власність громадинам у 
власність, надання в оренду та внесення змів до рішень 
Броварської міської ради. 

13. Про затверД)!(ення матеріалів попереднього погодження 
місць розташування земельних ділянок під розміщення 
індивідуальНОї, громадської забудови та об' єпів 
івфраструпури на території П житлового району м. 
Бровари по вул. Богунській та вул. Маяковського тов 
"Житлово-сервісна компанія" та ТОВ "Афродіта". 

14. Про поповнення cтaтyrнoгo фонду комунального 
підприємства "Броваритеплоенергомережа" . 

15. Про внесевня змів в рішення Броварської міської ради від 
25.05.05 N!! 729-34-04 "Про передачу на баланс 
комунального підприємства "Служба замовника" 
обладнавви для технічного переоснащення спецтехніки 
КО-431-01 для транспортування тпв з ЖИТЛОВИХ будинків 
багатоповерхової забудови міста. 

16. Про реєстрацію договорів купівлі-продажу. 
17. Про надавви дозволу підприємствам та організаціям 

комунальної власності на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

18. Про надавви згоди на безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари парової 
частини котельві N!!l, що перебуває на балансі КазеlПfОГО 
заводу порошкової металургії. 

19. Про надання дозволу на ПРОД8)!( основних засобів, які 
нале)кать до комунальної власності територіальної громади 

м. Бровари. 
20. Про внесення змів до Генерального плану міста. 
21. Про скасування частини пyшcry 3.19 рішення виконкому 

Броварської міської ради від 16.07.1996 Р N!! 191 "Про 
індивідуальне житлове будівництво та надання земельних 
ділянок в м. Бровари". 

22. Про затвердження угоди про співпрацю мі>к Броварською 
міською радою та університетом економіки та права 
"Крок", Броварською філією Вищого навчального закладу 
ВМУРоЛ "Україна". 

23. Про затвердження Програмно ковцеmyального проепу 
розвитку освіти м. Бровари на 2006 - 2012 рр. 

24. Про затвердження в новій редакції Ста1УІ'У міського 
культурного центру. 

25. Про затвердження змів до струпури, загальної чисельності 
апара1У ради та виконкому, виконавчих органів ради. 

748-35-04 

749-35-04 

750-35-04 

751-35-04 

752-35-04 
753-35-04 

754-35-04 

755-35-04 

756-35-04 
757-35-04 

758-35-04 

759-35-04 

760-35-04 

761-35-04 


	0002
	0003

