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IIEРЕJПК 

рішень, прийнятих на ТРИДЦJlТЬ шостій сесії Броварської 
міської ради IV скликання 

від 4 серпня 2005 року 
Назва рішення Номер 

рішення 

1. Про реєстрацію депутатської групи "Народний союз "Наша 762-36-04 
Україна". 

2. Про затвердження матеріалів попереднього погодженИJI 763-36-04 
місць розташування земельних ділянок під розміщення 
об'єктів юридичним та фізичним особам та внесення змін 
до рішення Броварської міської ради від 22.07.04 Н!! 494-
23-24. 

3. Про припинення права користування земельними 764-36-04 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлення проектів відведення земельних 
ділянок юридичним особам. 

4. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 765-36-04 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку. 

5. Про передачу земельних ділянок у власність, надaиИJI в 766-36-04 
оренду та надання дозволів на схладання технічної 
документації по оформлеИlПO права користувaиИJI 
земельними ділянками. 

6. Про скасування підпункту 3.1 пункту 3 рimеИИJI 767-36-04 
Броварської міської ради від 14.04.05 Н!! 687-33-04 "Про 
передачу земельних ділянок гром8ДJIИам у власність, 
надaиИJI в оренду та внесеИИJI змін до рішень Броварської 
міської ради". 

7. Про підсумки виконaИИJI Програми соціально- 768-36-04 
економічного та культурного розвитку м. Бровари за І 

півріччя 2005 року. 
8. Про внесеИИJI змін та доповнень до рimеИИJI Броварської 769-36-04 

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

9. Про внесеИИJI змін до додатків 1,2,3,4 до ріmеИИJI 770-36-04 
Броварської міськоі ради від 29.12.2004 року Н!! 614-30-24 
"Про бюджет міста на 2005 рік" (з наступними змінами). 

10. Про передачу видатків на виконaнИJI державних 771-36-04 
делегованих повноважень Броварській районній раді на 
медичне обслуговування починаючи з 2006 року. 
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11. Про поповненНJI статутного фонду комунального 772-36-04 
підприємства "Служба замовника" майном. 

12. Про HaдaHНJI дозволу відділу у справах сім'ї та молоді 773-36-04 
Броварської міської ради на списанНJI основних засобів, що 
перебувають у нього на балансі. 

13. Про поповненНJI статутного фонду комунального 774-36-04 
підприємства "Служба замовника". 

14. Про поповненНJI статутного фонду комунального 775-36-04 
підприємства "Бровари-Флора". 

15. Про поповнення статутного фонду Броварського 776-36-04 
виробничого управлінНJI комунального господарства. 

16. Про BHeCeHНJI змін до рішенНJI Броварської міської ради від 777-36-04 
03.02.2005 р. Н!! 631-31-04 "Про припиненНJI права 

власності на нерухоме майно в зв'язку з суспільною 
необхідністю звільненНJI земельної ділянки". 
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