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рішень, прийнятих на десятій сесії Броварської міської 
ради V скликання 

від 26 жовтня 2006 року 

Назва рішення Номер . 
РІшення 

1. Про підсумки виконання Програми соціально- 123-10-05 
економічного та культурного розвитку м. Бровари за 9 
місяців 2006 року. 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 124-10-05 
міської ради ВІД 29.12.2005 р. N!! 870-41-04 "Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2006 рік" (з наступними 
змінами). 

з. Про внесення змін ДО рішення Броварської міської ради від 125-10-05 
29.12.2005 року N!! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 
рік" та ДО додатків 1,2,3,4. 

4. Про безоплатне ПРИЙНЯТfя у комунальну власність 126-10-05 
територіальної громади м. Бровари нерухомого майна, що 

перебуває на балансі Броварського об'єднаного міського 

військового комісаріату Київської області. 3., и~Ц..L 
5. Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність 127-10-05 

територіальної громади м. Бровари трансформаторної 
підстанції по вулиці Андреєва,2. 

6. Про відмову в доповненні до переліку обєктів комунальної 128-10-05 
власності територіальної громади м. Бровари, що 
підлягають приватизації у 2006 році. 

7. Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність 129-10-05 
територіальної громади м. Бровари квартир N!! 2, 4, 11, 22, 
28, 30, 36, 43, 48, 55, 57, 59, 6.0, 62, 65, 73, 77, 80, 86, 89, 95, 
96, 105 У будинку N!! 6 по вул.. Олімпійській, що 
перебувають на балансі ТОВ ,,Броварський ДБК 

"Меркурій" . 
8. Про надання згоди на безоплатне прийнятrя у комунальну 130-10-05 

власність територіальної громади м. Бровари житлового 
фОНДУ, що перебуває на балансі Київського обласного 
державного підприємства по племінній справі в 
тваринництві "Київське облдержпідприємство" . 

9. Про затвердження Положення про порядок передачі в 131-10-05 
оренду нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади м. Бровари в новій редакції. 

10. Про встаНОЩІення орендної плати громадській організаціі 132 .. 10-05 
"Центр духовної та соціально .. психологічної реабілітації 



П " " еремога. 

11. Про внесення змін до типового договору оренди 133-10-05 
нежитлових приміщень. 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.03.2002 134-10-05 
N~ 491-35-23 "Про затвердження Положення про стипендії 
міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів 
міста" (зі змінами від 12.02.04 N!! 407-20-24). ~/;wJ....и:J ~ ~ 

13. Про безкоштовне харчування дітей в ЗОШ І-ІІ! ст. N!! 9 з 135-10-05 
багатодітної сім'ї Комендант 0.1. 

14. Про доповнення до "Програми забезпечення пожежної 136-10-05 
безпеки в м. Бровари на період до 2010 року". 

\/15. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 137-10-05 
26.01.2006 року N!! 900-43-04 "Про затвердження Програми 
зайнятості населення міста Бровари. на 2006-2007 роки". 

VI 6. Про затвердження Міської програми поліпшення стану 138-10-05 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006-
2009 роки. 

У17. Про внесення змін до Генерального плану міста. 139-10-05 
V8. Про погодження місць розташування земельних ділянок 140-10-05 

під розташування об'єктів юридичним особам. 

19. Про припинення права користування земельними 141-10-05 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання у 
постійне користування земельних ділянок, надання 

дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. 

20. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 142-10-05 

v 21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

продаж земельних ділянок. 
Про передачу земельних ділянок у власність, надання в 
оренду та внесення змін до рішень Броварської міської 

ради. ~~ 
Про затвердження Положення та персонального складу 

погоджувальної комісії по вирішенню спірних земельних 
питань та інших питань, пов'язаних з розмежуванням 
земельних ділянок. ..3.uA:1<\AA.. 
Про затвердження Програми ~икористання та охорони 
земель в місті Бровари на 2006-2015 роки. 
Про визначення таким, що втратило чинність рішення 
Броварської міської ради від 19.12.2002 N!! 131-08-24. 
Про розгляд протестів прокурора м. Бровари старшого 
радника юстиції Наджафова О.Г. від 05.10.06 N!!N!! з 14-вих, 
315-вих, 317-вих, від 23.10.06 N!!N!! 33 І-вих, З32-вих, 333-
вих, 334-вих, 336 на окремі пункти рішень Броварської 
міської ради. 

143-10-О5 

144-10-05 

145-10-05 

146-10-05 

147-10-05 



26. Про розгляд протесту прокурора м. Бровари старшого 148-10-05 
радника юстиції Наджафова о.г. від 05.10.06 N!! 316-вих на 
п. 1.4 рішення Броварської міської ради від 23.03.06 N!! 955-
46-04 "Про припинення права користування земельними 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 

дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним та фізичним особам та внесення змін до 

рішень Броварської міської ради". 
27. Про затвердження акту прийому-передачі матеріальних 149-10-05 

цінностей та документації відділу житлових субсидій 
управлінню праці та соціального захисту населення 

Броварської міської ради. 
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