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ПЕРЕЛІК 

рішень, прИЙВJ1ТИX на тридцить сьомій сесії Броварської 
міської ради IV скnикаввя 

від 8 BepeCВJI 2005 року 
Назва рішеВВJI Номер . 

рuпеВВJI 

. 
1. Про ПРИСВОЄВВJI звання "Почесний гром8ДJIВИВ міста 778-37-04 

Бровари" 

2. Про затверджеВВJI матеріалів попереднього погоджеВВJI 779-37-04 
місць розташування земельних ділянок під розміщеВВJI 
об' єюів юридичним і фізичним особам та BHeCeВВJI змів до 
рішень Броварської міської ради. 

3. Про припинення права користування земельними 780-37-04 
ділянками, нада.ввя в оренду земельних ділянок, надання в 
поcriйве користування земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлеВВJI технічної документації по 
оформлевmo права користува.ввя земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та зміну цільового . .. 
призначення земельних ДШЯ:Вок та BHeCeВВJI зМ1Н до рuпень 

Броварської міської ради. 
4. Про продаж земельних ділянок, надання дозволів на 781-37-04 . .. 

продаж земельних ДIЛJПIок та BHeCeВВJI зМ1Н до рuпень 

Броварської міської ради. 
5. Про передачу земельних ділянок у власність, надання в 782-37-04 

оренду, HaдaннJI дозволів на склада.ввя технічної 
документації по оформлевшо права користувaннJI 
земельними ділянками та внесеlПDI змів до рішень 
Броварської міської ради. 

6. Про доповнеlПDI до плаву діяльноcri З підготовки проеюів 783-37-04 
регуляторних аюів на 2005 рік. . 

7. Про внесеlПDI змін та доповнень до рішення Броварської 784-37-04 
міської ради від 29.12.2004р. Н!! 613-30-24 "Про 
затверджеВВJI Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2005 рік" (з наступними 

змінами). 
8. Про поповнеВВJI cтa1YfВoгo фонду. комунального 785-37-04 

підприємства "Броваритеплоенергомережа" . 
9: Про ввесеШЇИ Д~повнень до Міської програми "Розвитку 786-37-04 

. ··w . 
ВОДОПРОВJДВо-кавamзaцtИНого господарства та 

забезпечеВВJI населеВВJI .икісною lШтною водою на 2004-
2006 роки", затвердженої рUnеВIDIМ Броварської міської 
ради від 12.02.04 Н!! 419-20-24. 

10. Про поповнеВВJI cтa1YfВoгo фонду Броварської редакції 787-37-04 



міськрайонного радіомовлення. 
11. Про поповнення статутного фонду міськрайоЮlОЇ газети 

"Нове житг. " :в. 

12. Про внесення змін до додатків 1,2,3,4 до рimенвя 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року N!! 614-30-24 
"Про бlОД>IСет міста на 2005 рік". 

1 3. Про звільнення від сплати державного мита. 
14. Про внесення змін до рішеННJI Броварської міської ради від 

16.12.04 р. "Про викладеННJI рішення Броварської міської 
ради від 06.03.03 р. N!! 206-11-24 "Про встановлення нових 
ставок єдиного податку ДJ1JI суб' єктів малого 
підприємництва" в новій редакції. 

15. Про затверД>кення звіту про виконання бюджету м. 
Бровари за І півріччя 2005 року. 

16. Про затвеРД)Ісення переліку об'єктів комунальної власносri 
територіальної громади м. Бровари, що піДJIJlГають 
приватизації у 2005 році. 

17. Про реєстраціІо договорів купівлі-продажу. 
18. Про затвеРД>lсення типового договору оренди не )lCИТлових . 

ПРИМІЩень та методики розрахунку плати за користування 

майном територіальної громади м. Бровари. 
19. Про встановлення орендної ШІати за оренду 

смі1Тєприймального пунюу по вул. Київській, 298-б. 
20. Про безоплатне прИЙНJ1Тrя у комунальну власність 

територіальної громади м. Бровари квартир N!! 18 та N!! 67 У 
будинку N!! 6 по вул. Олімпійській, що перебувають ва 
балансі ТОВ "Броварський ДБК "Меркурій". 

21. Про надання згоди ва безоплатне ПРИЙНЯ1Тя у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари )китлового 
будинку по вул. І. Сірка, 7, що перебуває ва балансі 
Центру технічної експлуатації первинних мере)к N!! 12. 

22. Про внесення змін до струпури, загальної чисельносri 
апарату місы�оїї ради та виконкому, виконавчих органів 
міської ради. 

23. Про HaдaIiНJI згоди на отримання позИlСИ IСОМУИальному 

підприємству Броварської міської ради Київської облаcri 
"Броваритеплоенерroмере)ка". 

24. Про затвеРД>lсеННJI Детального плану території 4 
міІфорайону ІУ )lCИТлового району в М. Бровари. 

25. Про внесеlіlfЯ змін до рішеННJI Броварськоі міської ради від 
03.02.05 N!! 644-31-04 "Про затверд)кення нової редакції 
"ПОПО)J(еНJoIJ1 про Слу>lсбу у справах неповнолітніх 
Броварсы�оіi міСЬІСОЇ ради" та струхстури CnУ)lсби у справах 
неповиопітніх" . 
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