БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвСЬКОї ОБЛАСТІ
РІШЕННя

г

Про найменування нових вулиць П житлового
району ( район вулиць Богунської - MaJlКOBCЬKOГO )l
в м. Бровари.

Розглянувши

подання

відділу

містобудування

та

архітектури

Броварської міської ради від 22.11.05. Н! 338 про найменування вулиць та
провулку, житлового масиву, що визначені проектом детального плану

частини території IV житлового району, враховуючи рекомендації постійноі
комісії по підготовці пропозицій щодо найменування та перейменування
вулиць, провулків, площ, парків міста

керуючись ст.

26

(

протокол від

21.11.05.

Н!
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Закону України" Про місцеве самоврядування в Украіні

Броварська міська рада
ВИРІШИЛА:

1.

Найменувати нові вулиці П житлового рай)ону Би.

(район вулиць Богунської - Маяковського

-

вул. Грінченка;
вул. Василя Стуса;

-

вул. Героїв Крут;
вул. Івана Огієнка;
вул. Єдності;
І

-

вул. Приозерна;

ровар

.

вул. Миколи Галагана;
...
вул. Соломії крушельНИЦЬКОІ,

вул. Мальовнича;
вул. оксамитова;
вул. Затишна;

-

в м.

І

вул. польова;

вул. Освіти;

.

вул. Івана козл~вського,
вул. юрія корсакова;
вул. Павла БілоКОНЯ;
вул. ромашкова;

.

вул. калин~ва;

- вул. ЮНОСТІ;

.) о

вул. СвіТЛОВЩИВСЬка. І
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Відділу містобудуванви та архітектури проінформувати Державне

ПІДПРИЄМСТВО" Інформаційний центр" Міністерства юстиції України м.

Києва, Броварський відділ статистики, Броварський відділ ГУ МВС України
в Київській області, Броварське виробниче управління комунального
господарства , Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації.
Броварський вузол поштового зв'взку Киівської УДППЗ "Укрпошта" про
ПРИЙНJ1те ріmеНИJI та здійснити комплекс робіт, пов'язаних 3 найменуванням
вулиць та провулку.

З.

Контроль

за

виконаНИJIМ

цього

рішеННJI

покласти

на

першого

заступника міського голови Кияницю О.А.

В.О. Антоненко
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ПОДАННЯ:

.головний архітектор міста
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ПОFОДЖЕИО:

- секретар

ради

с> ~;.А.ІСияниця

- перший заступник
. міського голови
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- завідуюча юридичним відділом
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П~ ПІДГОТОВЦІ пропозиц1И ЩОДО

найменуваНюі та пере~енуванни
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Секретарю ради
Горбатюк Л.В.

и#.гg

Інформація про хід виконання
попереднього рішення Броварської
міської ради

Земельний відділ міської ради повідомляє, що на виконання рішення
Броварської міської ради від 27 жовтня Н!! 806-38-04 "Про продаж земельних
ділянок ..." відцілом направлені листи підприємствам, зазначеним в п.І рішення
щодо н~обхідності укладання в термін до 27.11.05 договорів купівлі-продажу
земельних ділянок, а також підприємствам, зазначеним в п. 5 рішення про
необхідність виконання грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають
продажу до 27.12.05.
На даний час виконані

п.

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 5,2

решта питань

знахОДJIТЬся в роботі, терміни виконання робіт не порушені.

Завідуюча земельниМ відділом

Т.В.Гордієнко
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БРОВАРСЬІ<А МІСЬКА

УПРАВЛІННя I(O~ І<ИІ~.СЬКОї ОБЛАСТІ
07400.

М.БроваРII вул r ~HOI ВЛАСНОСТІ
• агаРlJIа.18. Т. 5-10-63

•

Від -:--~_~_,_//._._(,)5
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____ за

-----

Міському голові
Антоненку в.о.

Довідка

про вик~вавни рішень міської раДII,
ПРИинитих ва сесії 27.10.05

1. Рішення N!! 814-38-04 " Про pe~cтpaЦI·
.. .
\;.
ЮДОГОВОРІВ КУШВЛ1-продажу".
. BK~aнi в рішенні договори купівлі-продажу зареєстровані та підшиті
до вщповщних справ.

2. Рішення N!! 815-38-04 ,,про надання дозволу підприємствам та

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

Копії рішення надіслані керівникам підприємствам та організаціям
комунальної власності для проведеНWI робіт по демонтажу та списанню
основних засобів, вказаних в рішенні, та відображення в бухгалтерському

обліку змін в складі основних засобів

3.

Рішення

N!! 816-38-04

.

"Про безоплатне прийнятгя у комунальну

власність територіальної громади ~.Бр~Вари
житлового будинку
по
вул.І.Сірка,7, що перебуває на' баланСІ' Центру технічної експлуатації
первинної мережі
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Копія рішенНя надана Центру технічної експлуат~ії первинної мереЖІ
12
склад комісії по прийюrn::ю-передаЧІ житлового будинку,
w
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, визначении

~Й буде розглянутИй на засіданні виконкому в ГPYД~I -
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року.

4 Р·
Ха 817-38-04 "Про. безоплатне прийнятгя у ком~альну
. . ІШення - . ....
м Бровари
житлового будинку
по
влаСНІСТЬ теРИТОРlал~НОl громади '.: на балансі ВАТ "Постійно-діIOЧИЙ
вул.Красовського,2Б;. що .перебуваt; І
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5. Рішення Н!! 818-38-04 П
_
комунальну влаСНІ·СТЬ
" ро надання згоДІ! ІНІ ОС ЮIJ;Ш І ш: ІІРІІЇЇШП·"Я
теРИТОРІаль

електропостачання та

оо

НОІ громади м БРOlшrш 'ЮlillІІІІІІІХ \Н:РСіІ\

Кирпоноса (ІП-я черга)~~опостачання до житлового б).:.tIШК~ J~-~ 7а
Копія даного рішення
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б\;1.1ВlІІщтва :t;IЯ
проведення подальшої робо
.
.
..
ти по складанню аКТІВ балансового РО:J~IСЖУВс1llIlЯ
надана ВІДДШУ

каПJТального

вищевказаних мереж.

6. Ріш~ння Н!! ~19-38-04 "Про надання згоди на безоплатне flРllііня'П'Я у
к~мунальну влаСНІСТЬ територіальної громади МоБровари фондів BiiїChKOBOro

МІ~т~чка Н!! 201, що перебувають на балансі військової Llастиtlи А 0799

МіНІстерства оборони України ".

Копія даного рішення надана командиру військової частини А 0799 ШІЯ
проведення подальшої роботи по передачі фондів військового містеіlка

N!!

201.
7. Рішення Н!! 820-38-04 '"Про'затвердження переліку об"єктів

комунальної

власності територіальної громади м.Бровари, що підлягають приватизації у

2005 році".
Об"єкт приватизації

-

приміщеННJI по бульв. Незалежності,7 зна.ходиться

в стані приватизації.

8.

Рішення

Н!!

822-38-04

,,про

надання

дозволу

комунальному

підприємству "Броваритеплоенергомережа" на продаж основних засобів, що
перебувають у нього на балансі".

Копія даного ріш~ння надана кп "Броваритеплоенергомережа" ДЛЯ
оформлення документів на прод~ вказаних основних засобів та внесення
змін в реєстри бухгалтерського облІКУ.

9. Ріш~ння Н!!'821-38-04 ,,про призначення балансоутримувача житлового
будинку Н!! 7-а по вули~і Кирпоноса (ш-ї черги).
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Копія рішення наДа'на кп "Служба зам~вника" для пр?~едення подальшої
роботи по виконанню визначених даним РІшенням ФУНКЦІИ.
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Начальник управлін~
комунальноївласносn

,

.

Л.В.Чернишова

