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ПЕРЕЛІК

рішень, прийнятих на п'ятдесят дев'ятій черговій сесії
Броварської міської ради

V скликання
від

26 березня 2009 року

N!!

Номер

пІп

рішення

Назва рішення

1. Про надання дозволу комунальним підприємствам на 1060-59-05
списання основних засобів, що перебувають у них на
балансі.

2. Про надання дозволу на безоплатну передачу вартості 1061-59-05
закінченого будівництвом об'єкту, що перебуває на балансі
відділу капітального будівництва Броварської міської ради.

3.

Про

затвердження

власність

Програми

територіальної

передачі

громади

гуртожитків

міста

Бровари

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

2011

4.

у

1062-59-05

та

2009-

роки.

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від

25.12.2008

N!! 948-52-05

1063-59-05

«Про безоплатне прийняття у

комунальну власність територіальної громади м.Бровари

хімічного деаератора в котельній по вул. Шевченка,

5.
6.

2111».

Про встановлення пільгової орендної плати.

Про внесення змін до додатку
міської ради

від

26.04.2007

2

року

рішення Броварської

N!! 298-20-05

1064-59-05
1065-59-05

«Про

затвердження Положення про стипендії міської ради
кращим студентам вищих навчальних закладів міста» в

7.

новій редакції.
Про затвердження змін до структури, загальної чисельності
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів

1066-59-05

ради. 3..ч.t~

8. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 1067-59-05
міської ради від 13.01.2009 року N!! 1001-53-05 <<Про
затвердження
Програми
соціально-економічного
та
культурного розвитку міста на 2009 рію) (з наступними

9.

змінами).
Про внесення змін до <<Положення про порвдок спрaвJIJIННJI
та сплати місцевих податків і зборів», затвердженого
рішеВНJI Броварської міської ради від 27.12.2007 р. N!! 582-

1068-59-05

31-05.
10. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 1069-59-05
13.01.2009 року N!! 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009
рію) та до додатків 2, З, 6.
11. Про поповнення статутного фонду комунального 1070-59-05
підприємства Броварської міської ради Київської області

<<Броваритеплоенергомережа». fdw,~"WAlJ.O ~t.щb
12. Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок 1071-59-05

юридичним та фізичним особам. ~Щ...

2
13. Про припинення права користування земельними
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання
дозволів на виготовлення технічної документації по
оформленню права користування земельними ділянками

1072-59-05

юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень

Броварської міської ради. .3AМtA.ц..

14. Про надання дозволу на розстрочення виплати суми за 1073-59-05
земельні ділянки юридичним та фізичним особам.

15.

Про передачу земельних ділянок rpoMaдJlHaM у власність,
надання дозволів на CкnaдaHНJI технічної документації по
оформленню права користування земельними ділянками,
надання

дозволів

на

розроблення

проектів

1074-59-05

відведення

земельних ділянок та BHeCeHНJI змін до рішень Броварської

міської ради. ~ ~

16.

Про затвердження договорів оренди землі та договорів про

1075-59-05

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок.

17.

Про

відмову у зменшенні розміру орендної плати за

1076-59-05

земельні ділянки юридичним та фізичним особам.

18.

Про

внесення

міський

змін

Центр

та доповнень до

соціальної

та

ПоложеННJI

про

1077-59-05

медико-педагогічної

реабілітації дітей-інвалідів», затвердженого рішеННJIМ
Броварської міської ради від 13.01.2009 р. Н!! 985-53-05
<<Про затвердження нової редакції Положення, структури
та штатів міського Центру соціальної та медико

педагогічної реабілітації дітей-інвалідів». ~A1A4и

"Zt.c."ц..':~
19. Про внесення змін та доповнень до «Міської програми по 1078-59-05

20.

4,D

будівництву
та
реконструкції
об'єктів
соціального
призначення на 2008-2009 роки», затвердженої рішеННJIМ
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-32-05.
Про внесення змін до додатку до рішеННJI Броварської
міської ради від 26.02.09 Н!! 1065-56-05 «Про затверджеННJI
строків проведення звітів депутатів міської ради перед
виборцями».

1079-59-05

