
ПЕРЕЛІК 

рішень, ПРИЙНJIтих на сорок першій сесії Броварської 
міської ради IV СКJIиканНJI 

N!! 
піп 

від 29 ГPYДНJI 2005 року 
Номер 

Назва рішенНJI рішення 

1. Про затвердження плану роботи Броварської міської ради 
на І півріччя 2006 року. 

2. Про затвердженНJI символіки міста Бровари. 
3. Про ЗНJIТТя з реєстрації депутатської групи "Народний 

союз сеНаша Україна". 

4. Про погодженНJI місць розташуванНJI земельних ділянок 
під розташуванНJI об'єктів юридичним і фізичним особам, 
продовжеННJI терміну дії дозволу на проведенНJI проектно
вишукувальних робіт та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. 

5. Про передачу земельних ділянок у власність, HaдaHНJI в 
9ренду та дозволів на складання технічної документації по 
оформленню права користування земельними діЛJIНКaмИ та 
BHeCeННJI змін до рішень Броварської міської ради. 

6. Про припинення права користування земельними 

діЛJIНКами, HaдaнНJI в оренду земельних ділянок, надання у 
власність та постійне користуванНJI земельних ділянок, 
HaдaННJI дозволів на виготовлеННJI технічної документації 
по оформленню права користування земельними 

дЇЛJIНками юридичним і фізичним особам та зміну 
цільового призначенНJI земельних ділянок та BHeCeННJI змін 
до рішень Броварської міської ради. 
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7. Про продаж земельних діЛJIНОК, надання дозволу на 864-41-04 
розстроченНJI виплати суми за земельну ділянку та надання 
дозволу на продаж земельних ділянок та BHeCeННJI змін до 
рішень Броварської міської ради. 

8. Про звільнеННJI від плати за оренду земельної діЛJIНКИ 865-41-04 
Украінської Православної Церкви парафії "Покрова 
пресвятої Богородиці" та Українську Православну Церкву 
парафії св.апп.Петра та Павла. . 

9. Про затверджеННJI Міської програми щодо боротьби з 866-41-04 
"пташиним" грипом та захисту населення від інфекції на 

2006 рік. 
10. Про затверджеННJI Програми підготовки та вихованНJI 867-41-04 

захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації 
молоді та проведенНJI призову на строкову військову 

службу в м. Бровари на 2006 рік. 



11. Про створення Дозвільного цеІПрУ. 
12. Про внесення змін в додаток 6 рішення міської ради від 

07.07.05 Н!! 740-35-04 "Про створення Єдиного дозвільного 
вікна". 

13. Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2006 рік. 

14. Про затвердження нової редакції Положення про 
управління економіки. 

15. Про бюджет міста на 2006 рік. 
16. Про внесення змін до додатків 1,2,3,5 до рішення 

Броварської міської ради від 29.12.2004 року Н!! 614-30-24 
<<Про бюджет міста на 2005 рік» (з наступними змінами) та 
про звільнення від сплати державного мита. 

17. Про безоплатне прийнятгя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж 

електропостачання та газопостачання до житлового 

будинку Н!! 7 а по вул. Кирпоноса (ІІІ черга). 
18. Про безоплатну передачу з балансу комунального 

підприємства "Служба замовника" на балансу управління 
освіти вбудованого приміщення по вул. М. Лагунової, 9. 

19 .. Про безоплатну передачу закінченого будівництвом 
об'єкту з балансу відділу капітального будівництва на 
баланс управління освіти. 

20. Про надання дозволу підприємствам та організаціям 
комунальної власності на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

21. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Бровари, що піДЛЯГ8l0ТЬ 
приватизації у 2006 році. . 

22. Про надання згоди на зарахування до комунальної 

власності територіальної громади міста Бровари майна, що 
перебуває на балансі Броварського об'єднаного міського 
військового комісаріату Київської області. 

23. Про введення додаткових штатних одиниць у заІСЛадах 
освіти у 2006 році. 

24. Про надбавки до посадових окладів працівникам освіти у 
2006 році. 

25. Про створення експериментального майданчика на базі 
дошкільного навчального закладу "Барвінок". 

26. Про звільнення на 50% від батьківської плати в 
дошкільному навчальному закладі "Червоні вітрила" та 
безкоштовне харчування дітей в 30Ш І-ІІІ ст. Н!! 9 із 
багатодітної сім'ї Дзюби Т.В. 
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27. Про затвердження Сtpатепчного плану дій кп 884-41-04 
водопровідно-каналізаційного господаРСfВа на період 
2005-201 Ор.р." 

28. Про припинення діяльності інспеІЩії державного 885-41-04 
архітектурно-будівельного конtpоJПO lWDIXOM приєднання 
до відділу містобудування та архітектури Броварської 
міської ради. 

29. Про затвердження змін до сtpуктури, загальної чисельності 886-41-04 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 
ради. 

зо. Про створення бібліотек. 887-41-04 
З 1. Про скасування рішення Броварської міської ради від 

10.06.04 Н!! 462-22-24. 
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