БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА l{иївськоJ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про розгляд протесту Прокурора м.Бровари

І

старшого рад~ика lостиції Наджафова О.Г. від 23.04.07 Н!! І 38 вих/07

на пункт 4.6 РІшення Броварської міської ради від 20.07.06 Н!!56-06-05

1&

Про припи~ення 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"
Розглянувши протест
Наджафова О.Г. на пункт
Н!!56-06-05
надання
технічної

в

прокурора м.Бровари старшого радника юстиції
4.6. рішення Броварської міської ради від 23.04.06

"Про припинення права користування земельними ділянками,
оренду земельних ділянок,
документації

по

надання дозволів на виготовлення

оформленню

права

користування

земельними

ділянками юридичним та фізичним особам та внесення змін до рішень

Броварської міської ради" щодо скасування зазначеного пункту рішення як
незаконного керуючись ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", ст. 59

Закону Укр~їни "Про місцеве самоврядування в Україні", а також враховую~и
пропозиції постійної

комісії з питань розвитку та ~лаго~строю ~~РИТ~РІИ,

земельних відносин, архітектури, будівництва, еКОЛОПІ та IнвестиЦ1И, МІська
рада

ВИРІШИЛА:

о

о а м.Бровари старшого радника юстиції

1. Задоволь~ти протест ~зт..::с11 на пункт 4.6. рішення Броварської

~афова О.Г ВІД 23.04.07 N!! 05 "П о припинення права користування
МІСЬКої ради від 20.07.06 Н!!56-06Р
них ДI'пянок надання дозволів
.
в оренду земель
,

земельними Д1ЛЯНк~, н~ання

ії по оформленню права користування

на ВИГОтовлення теХНІЧНОІ документац ф' чним особам та внесення змін до

земельними ділянками юридичним та

ІЗИ

рішень Броварської міської ради".

рської міської ради від. 20.07.06
6 р ішенНJI Брова
2. Відмінити пункт 4.,
истування земельними ДІЛЯнками,
N!!S6-06-05 "Про припиненНJI права кор ання дозволів на виготовлення
Надання в оренду земельнИХ

Ділянок, над

000510

технічної документації по оформленню права користуваННJI земельними
діJIJIIIками .~~иди:.ним ,~a фізичним особам та внесеННJI змін ДО рішень

.

БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради

3. В

І О-денний термін повідомити прокурора м.Бровари старшого радника

Jостиціі Наджафова о.г.

про наслідки розгмду протесту Н!!138 виxJ07

від 23.04.07.

Міський гоnова

м.Бровq.ри

від "J~"
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В.О.Антоненко
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ПОДАННЯ:

Виконуючої оБОВ»JlЗКИ начальника
земельного відділу - головний

Л.М.Гудименко

спеціаліст земельного відділу

ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради

Заступник міського голови
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__----.,;,t:::::::'
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Начальник юридичного відділу

Начальник загального відділу

_

І.Г.Лавер

Н.І.Гнатюк

Голова постійної комісії з питань
розвитку та благоустрою територій,

земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій

С.В.ПіддуБНJП(

