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ПЕРЕЛІК 

рішень, прИЙНЯТИХ на п'ятдесят п'ятій черговій сесії 
Броварської міської ради V скликання 

від 29 січня 2009 року 

Назва рішення 

Номер 

рішення 

55 

1. Про надання дозволу на безоплатну передачу вартості 1012-55-05 
закінченого будівництвом скверу по вул. Гагаріна 15, що 
перебуває на балансі відділу капітального будівництва. 

2. Про встановлення пільгової орендної плати. 3.t.ц:~ 1013-55-05 
3. Про затвердження договору купівлі-продажу та договорів 1014-55-05 

про внесення змін до договору купівлі-продажу 
вбудованого нежитлового приміщення за адресою: бульв. 

Незалежності, 2, м. Бровари. 
4. Про створення постійної комісії із забезпечення реалізації 1015-55-05 

житлових проблем громадян м. Бровари . .L.·II & •• 13""~~ ~.c~~ 
5. Про безоплатне прийняття у комунальну lшасність 1016-55-05 

територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. 

Кутузова, 1 О, щО знаходиться на балансі ЗАТ «Броварський 
деревообробний комбінат». 

6. Про акредитацію засобів масової інформації при 1017-55-05 
Броварській міській раді. 

7. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 1018-55-05 
18.09.2008 К!! 870-45-05 «Про затвердження статуту 

доппdльного навчального закладу комунальної власності 

«Сонечко». 

8. Про проведення реорганізації центру патріотичного і 1019-55-05 
фізичного виховання управління освіти Броварської 
міської ради шляхом приєднання, припинивши діяльність 
центру патріотичного і фізичного виховання. 

9. Про затвердження програми перспективного розвитку 1020-55-05 
теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих 
технологій по R]] «Броваритеплоенергомережю) на 2009 
рік. 

10. Про внесення змін до (<ІІорядку розміщення об'єктів 1021-55-05 
зовнішньої реклами у м. Бровари», затвеРД)lсеної рішенням 
Броварської міської ради від 01.12.2005 р. К!! 850-39-04. 

11. Про погодження місць розташування земельних ділянок 1022-55-05 
під розміщення об'єктів відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради та приватному підприємцю 
Головач Надії Анатоліївні. ~&щ, 

12. Про припинення права користування земельними 1023-55-05 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформлешпо права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
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13. Про продовження терміну дії дозволу на продаж земельної 1024-55-05 
діJIJIНКИ та внесення змін до рішення Броварської міської 
ради. 

14. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 1025-55-05 
надання в оренду та внесення зміни до рішення 
Броварської міської ради. ~ 

15. Про затвердження договорів оренди землі та договорів про 1026-55-05 
внесення змін до договорів оренди землі. 

16. Про підготовку та проведення земельного аукціону з 1027-55-05 
продажу права оренди земельної ділянки площею 1,2200 
га, розташованої по бульв. Незалежності в районі 
розміщення Броварського шиноремонтного заводу. 

17. Про підготовку та проведення земельного аукціону з 1028-55-05 
продажу права оренди земельної ділянки площею 1,7289 
га, розташованої по вул. Красовського в районі розміщення 

заводу «ТОРГМаІ1І». 

18. Про піДготовку та проведення земельного аукціону з 1029-55-05 
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,3366 
га, розташованої по вул. Красовського в районі розміщення 
заводу «Торгмаш». 

19. Про підготовку та проведення земельного аукціону з 1030-55-05 
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,91 оо 
га, розташованої по бульв. Незалежності в районі 
розміщення заводу «Стрїлю>. 

20. Про підготовку та проведення земельного аукціону з 1031-55-05 
продажу права оренди земельної ділянки площею 1,1500 
га, розташованої по Об'їзній дорозі в районі розміщення 
АЗС ТОВ «Делікю>. 

21. Про підготовку та проведення земельного аукціону з 1032-55-05 
продажу права оренди земельної ділянки площею 1,6553 
га, розташованої по Об'їзній дорозі в районі розміщення 
овочевої бази. 

22. Про розгляд протестів Броварського міжрайонного 1033-55-05 
прокурора радника юстиції Щербини С.А. від 27.01.2009 р. 
К!! 297 вих., від 28.01.2009 р. N!! 333 вих. на пункти 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4 рішення Броварської міської ради від 24.04.2008 р. 
К!! 717-36-05 <dIpo передачу земельних ділянок ГPOM8ДJIНaм 
у власність, продовження терміну користування 
земельними ділянками та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради» та пункти 8.1, 8.2 рішення 
Броварської міської ради від 29.05.2008 р. N!! 746-37-05 
<dIpo передачу земельних ділянок громадянам у власність, 
продовження терміну користування земельними ділянками 
та внесення змін до рішень Броварської міської ради». 

23. Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 1034-55-05 
прокурора радника юстиції Щербини С.А. від 27.01.2009 р. 



24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 

30. 

з 

N!! 310 вих на пункт 1 рішения Броварської міської ради від 
05.12.2008 р. N!! 944-50-05 «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 

ділянок, продовжения термінів користування земельними 
ділянками, що перебувають в оренді, юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішення Броварської 
міської ради». 
Про затвердження Програми розвитку малого 

підприємництва в м. Бровари на 2009-2010 роки. 
Щорічний звіт виконуючого обов' язки міського голови -
секретаря ради І.В. Сапожка про здійснення державної 
регуляторної політики виконавчими органами Броварської 

міської ради. 
Про доповнения до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2009 рік. 
Про звільнення від сплати державного мита. 
Про внесения змін до Статуту комунального підприємства 
Броварської міської ради «Служба замовника», 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 

28.08.2008 N!! 832-42-05. 
Про внесения змін у рішения Броварської міської ради від 
25.12.2008 р. N!! 965-52-05 «Про затвердження статуту 
Центру дитячо-юнацьких клубів». 
Про внесения змін у рішення Броварської міської ради від 

26.05.2005 року N!! 734-34-04 «Про затвердження нової 
редакції Положения про відділ у справах сім'ї та молоді 
Броварської міської ради та внесення змін у структуру 
відділу у справах сім'ї та молоді». 
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