
ПЕРЕЛІК 

рішень, прИЙНЯТих на тридцять дев'ятій сесії Броварської 
міської ради ІУ скликання 

N!! 
піп 

Назва рішення 

від 1 грудня 2005 року 
Номер 

1. Про формування бюджету міста на 2006 рік. 
2. Про внесення змін до персонального складу комісії міської 

ради по підготовці пропозицій щодо найменування та 
перенайменування вулиць, провулків, площ, парків міста. 

3. Про припинення права користування земельними 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 

• 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та зміну цільового 
призначення земельних ділянок та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 

4. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, . 
надання в оренду та надання дозвотв на складання 

технічної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради. 

5. Про погодження місць розташування земельних ділянок 
під розташування об'єктів юридичним і фізичним особам, 
продовження терміну дії дозволу на проведення проектно
вишукувальних робіт та внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 04.12.03 N!! 327-17-24. 

6. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку та надання 
дозволу на продаж земельної ділянки. 

7. Про звільнення від плати за оренду земельної ділянки 
Українську Православну Церкву парафії "Покрова 

пресвятої Богородиці". 
8. Про внесення змін та доповнень 'до рішення Броварської 

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

'9. Про затвердження ІІЛ:ану з підготовки проектів 
реryляторних актів на 2006 рік. 

10. Про затвердження Положення про надання погодження на 
здійснення торговельної діяльності та роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями, тютюновими виробами. 
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11. Про внесення змін до додатків 1, 2, 3, 4, 5 до рішення 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року N!! 614-30-24 
"Про бюджет міста на 2005 рік". 

12. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
16.12.04 р. N!! 599-28-24 "Про викладення рішення 
Броварської міської ради від 06.03.03 р. N!! 296-11-24 "Про 
встановлення нових ставок єдиного податку для суб'єктів 
малого підприємництва" в новій редакції. 

13. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 
Бровари за 9 місяців 2005 року. 

14. Про реєстрацію договорів купівлі-продажу. 
15. Про встановлення орендної плати громадської організації 

"Центр духовної та соціально-психологічної реабілітації 
"Перемога" . 

16. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари квартири N!! 163 У 
будинку N!! 6 по вул. Олімпійській, що перебуває на 
балансі ТОВ "Броварський ДБК "Меркурій". 

17. Про затвердження Порядку відшкодування витрат на 

поховання учасників бойових дій та померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною. 

18. Про затвердження угод про співпрацю між Броварською 
міською радою та Броварським вищим училищем фізичної 

культури, Київським обласним центром "Інваспорт", 
Київською обласною lІПСолою вищої спортивної 
майстерності N!! 2. 

19. Про надання' згоди на отримання позики Броварському 
виробничому управлінню комунального господарства. 

20. Про внесення змін в Положення про спеціальний відділ 
контролю за станом благоустрою та зовніпmiм дизайном 
міста, затверджене рішенням Броварської міської ради від 
05.07.02 N!! 68-04-24. 

21. Про порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами в 
місті Бровари. 

22. Про затвердження Положення про відділ містобудування 
та архітектури Броварської міської ради. 

23. Про внесення змін до Генерального плану міста. 
24. Про внесення пропозицій про надання скверу та площі ім. 

Т.Г. Шевченка у місті Бровари статусу пам'ятки історії. 
25. Про затвердження Детального плану території 3 

мікрорайону IV житлового району в М. Бровари. 
26. Про найменування нових вулиць П житлового району 

(район вулиць Богунської - Маяковського) в м. Бровари. 
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