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рішень, прийнятих на п'ятій сесії Броварської міської ради 
V скликання 

від 1 червня 2006 року 
Назва рішення Номер 

рішення 

1. Про утворення виконавчого комітету Броварської міської 18-05-05 
ради Київської області V скликання, визначення його 
чисельності та персонального складу. 

2. Про затвердження плану роботи Броварської міської ради V 19-05-05 
СIСЛИКання на 11 півріччя 2006 року. 

3. Про затвердження зразка посвідчення помічника 20-05-05 
консультанта депутата Броварської міської ради. 

4. Про затвердження Положення про погоджувальну раду 21-05-05 
Броварської міської ради Київської області V скликання. 

5. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 22-05-05 
міської ради від 29.12.2005 р. Н2 870-41-04 "Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2006 рік" (з наступними 

змінами). 

б. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 23-05-05 
29.12.2005 року Н2 872-41-04 "Про БЮД>I(ет міста на 2006 рік" 
та до додатків 2, З, 4 (з наступними змінами). 

7. Про затвердження звіту про виконання бюД>кету м. Бровари 24-05-05 
за І квартал 2006 року. 

8. Про затвердження Програми боротьби із захворюванням на 25-05-05 
туберкульоз на 2006-2010 роки в місті Бровари. 

9. Про припинення права користування земельними ділянками, 26-05-05 
надання в оренду земельних ділянок, надання у постійне.3 • 
користування земельних ділянок, надання дозволів на w.-·ec· '

ВІП"отовлення технічної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками юридичним і фізичним 
особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

10. Про передачу земельних ділянок у власність, надання в 27-05-05 
оренду та надання дозволів на складання технічної 
документації по оформленню права користування 
земельними ділянками та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. ~ ~ 
11. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 28-05-05 

продаж земельних ділянок. ~ 
12. Про участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм 29-05-05 

розвитку місцевого самоврядування 2006 року. 
ІЗ. Про затвердження в новій редакції Порядку надання 30-05-05 



земельних ділянок громадинам ДJIJI будівництва і 
обслуговування ЖИЛИХ будинків, господарських будівель і 
споруд. Cv.J)...e ~~U.O 

14. Про надання дозволу на безоплатну передачу кв. 31 по вулиці 
Олімпійська, 6 А з балансу кп "Броваритеплоенергомере)l(а" 
на баланс кп "Слу>I(ба замовника". 

15. Про реєстрацію договорів купівлі-продажу. 

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

17. Про внесення доповнення до Програми запобігання 
підтопленню територій міста Бровари на 2004-2010 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 25.13.03 N!! 377-19-
24. 

31-05-05 

32-05-05 
33-05-05 

34-05-05 

18. Про вивчення питання щодо доцільності реогранізації 35-05-05 
комунального підприємства "Служба замовника" та 

виробничого управління комунального господарства. 

19. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності 36-05-05 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів. ~LLЦ. 

20. Про зміну призначення використання комунального автобуса 37-05-05 
ПАЗ-3205. 

21. Про внесення змін до Положення про відділ культури 38-05-05 
Броварської міської ради, затвеРД>I(еного рішенням міської 

ради від 23.01.2003 N!! 163-10-24. 
22. Про внесення змін до положення про відділ житлових 39-05-05 

субсидій затвеРД>I(еного рішенням міської ради від 25.05.99 
N!! 94-08-23. ~~~ ~~.~ 
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