
ПЕРЕЛІК 

рішень, прИЙШ1ТИХ на тридцить восьмій (частина 1) сесії 
Броварської міської ради IV скликання 

від 27 жовтня 2005 року 
N!! 
піп 

Назва рішення Номер 

1. Про реєстрацію депyraтських груп. 
2. Про передачу земельних дiлmок громадинам у власність, 

HaдaннJI дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформлеmпo права користування земельними дiтmкaми 
та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

3. Про припинення права користувaннJI земельними 
ділянками, HaдaннJI в оренду земельних дiлmок, HaдaннJI у 
власність та постійне користування земельних дiлmок, 
надання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформлеmпo права користування земельними дimIнкaми 
юридичним і фізичним особам та зміну цільового 
призначеННJI земельних дiлmок та BHeCeНIIJI змін до рішень 
Броварської міської ради. 

Про продаж земельних дiлmок, H8ДaннJI дозволів на 
4. продаж земельних дiлmок та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 
5. Про BHeCeННJI змін та доповнень до рішеИІІИ Броварської 

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

6. Про BHeCeННJI змін до додатків 1,2,3,4 до рішеННJI 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року N!! 614-30-24 
"Про бюджет міста на 2005 рік" (з наступними змінами). 

7. "Про BHeceННJI змін до рішеНШІ Броварської міської ради 
від 16.12.04р. N!! 599-28-24 "Про ВИЮІадеНШІ рішеНШІ 
Броварської міської ради від 06.03.03р. N!! 206-11-24 "Про 
встановлеННJI НОВИХ ставок єдиного податку ДJIJI суб' єюів . "... ..~, 

малого mдпpиємництва в новJИ peдaкцu . 
8. Про підсумки виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку м. Бровари. за 9 
місJЩЇв 2005 року. 

9. Про затверджеНIDI Програми розвитку пасажирського 
автомобільного транспорту в м. Бровари на 205-201 О роки. 

10. Про затверджеНIDI списку народних засідателів. 
11. Про беЗОІШатну передачу громадинам міста газового 

обладнання. 
12. Про реєстраціЮ договорів купівлі-прод~. 

рішення 
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13. Про Haд8ННJI дозволу організаціям комунальної власності 
на СlIИс8ННJI основних засобів, що перебувають у них на 
балансі. 

14. Про беЗОШІатне прИЙНJlТrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари житлового будинку по 
вул. І. Сірка, 7, що перебуває на балансі Центру технічної 
експлуатації первинної мережі Н!! 12. 

15. Про беЗОШІатне nPИЙНJ1Тrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари житлового будинку по 
вул.Красовського,2Б, що перебуває на балансі ВАТ 
"Постійно-діючий будівельний поїзд Н!! 2". 

16. Про Haд8ННJI згоди на беЗОШІатне npИЙНJlТrя у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари зовнішніх 
мереж електропостачання та газопостачання до 

житлового будинку Н!! 7а по вул. Кирпоноса (ш-я черга). 
17. Про Haд8ННJI згоди на беЗОШІатне прИЙНJlТrя у комунальну 

власність територіальної громади м. Бровари фондів 
військового містечка Н!! 201, що перебувають на балансі 
військової частини А 0799 Міністерства оборони України. 

18. Про затверджеНIIJI переліку об'єкriв комунальної власності 
територіальної громади м. Бровари, що підлягають 
приватизації у 2005 році. 

19. Про призначення балавсоyrpимувача житлового будинку 
Н!! 7а по вулиці Кирпоноса (ш-ї черги). 

20. Про надання дозволу комунальному підприємству 
"Броваритеплоенергомережа" на продаж основних засобів, 
що перебувають у нього на балансі. 

21. Про внесення змін до Генерального ШІану міста. 
22. Про затверджеННJI угоди про співпрацю між Броварською 

міською радою та Національним університетом культури і 
мистецтв. 
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23. Про звільнення на 50% від батьківської ШІати в 825-38-04 
дошкільному закладі "Червоні вітрила" ДИТИНИ з 
багатодітної сім'ї Дзюби Т .В. 

24. Про затвердхсеННJI з~ до струпури, загальної чисельності 826-38-04 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 

рцди. . . 
25. Про затвердхсеННJI нової редаіщії Статуту комунального 827-38-04 

підприємства Броварської міської рцди Київської області 

"Служба замовника". 
26. Про затвеРД)lсеННJI нової редакції Статуту комунального 828-38-04 

підприємства Броварської міської ради Київської області 
"Броваритеплоенергомерехш" . 
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