
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на шістдесят третій черговій сесії 
Броварської міської ради V скликання 

63 

Н!! 

пІп 

від 28 травня 2009 року 

Номер 

Назва рішення 
. 

РІшення 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну ІІІ 0-63-05 
власність територіальної громади м. Бровари гуртожитку 
по вул. Степана Разіна, 24, що перебуває на балансі ЗАТ 
«Броварська друкарня». 

2. Про надання дозволу на безоплатну передачу вартості 1111-63-05 
закінченого будівництвом об'єкту, що перебуває на балансі 

відділу капітального будівництва Броварської міської ради. 3.u...1IUc... 
3. Про надання дозволу комунальним підприємствам на 1112-63-05 

списання основних засобів, що перебувають у них на 

балансі. 
4. Про визначення статусу гуртожитку по вул. Гагаріна, 12 в 1113-63-05 

м. Бровари. 

5. Про надання згоди на знятrя з балансу кп «Служба 1114-63-05 
замовника» малоповерхових та малоквартирних житлових 

будинків. 
6. Про встановлення пільгової орендної плати. 

7. Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари кімнати в квартирі Н!! 
52 ПО вул. Київській, 300 б міста Бровари. 

8. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради від 24.04.2008 Н!! 708-36-05 <<Про надання 
дозволу комунальному підприємству «Служба замовНИка» 
на продаж транспортних засобів, що перебувають у нього 

на балансі». 
9. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

міської ради від 20.12.2007 року за Н!! 556-30-05 «Про зміну 
профілю дошкільних навчальних закладів «Золота риБКа», 
«Барвіною>, «Теремки» та прийнятrя нової редакції 

статутів». 
10. Про внесення змін до Статуту Центру дитячо - юнацьких 

клубів, затвердженого рішенням Броварської міської ради 
від 25.12.2008 р. Н!! 965-52-05 «Про затвердження статуту 
Центру дитячо - юнацьких клубів». 

11. Про затвердження в новій редакції «Положення про 
спостережну комісію виконавчого комітету Броварської 
міської ради» та затвердження персонального складу 

спостережної комісії. ~IМA. 
12. Про внесення змін до <<Міської програми по будівництву та 

реконструкції магістральних вулиць загалЬ~О~іського 
призначення на 2008 - 2009 роки», затверджеНОІ РІшенням 
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Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 593-32-05. 

13. Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 1122-63-05 
реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. N!! 592-32-05. 

14. Про затвердження «Програми захисту 1123-63-05 
сільськогосподарських угідь та земель на території міста 
Бровари Київської області від підтоплення в 2009 - 2015 
роках». ~~ 

15. Про делегування повноважень виконавчому комітету 1124-63-05 
Броварської міської ради щодо надання містобудівних 
умов і обмежень забудови земельних ділянок об'єктів 
містобудування незалежно від форм власності. 

16. Про затвердження схеми забудови житлового кварталу в 1125-63-05 
районі радіостанції. 

17. Про найменування нових вулиць V житлового району. 
18. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 

0,1400 га, розташованої по Об»їздній дорозі в районі 
розміщення АЗС ТОВ «Автобансервіс». 

19. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 
0,7578 га, розташованої по вул. Красовського в районі 
розміщення заводу «Торгмаш». 

20. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 
0,7708 га, розташованої на перетині бульв. Незалежності та 
вул. Щолківська. 

21. Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок, 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам, проектів землеустрою щодо оформлення 
земельних ділянок фізичним особам та внесення змін до 

рішень Броварської міської ради. ~ 
22. Про припинення права користування земельними 

ділянками, надання в оренду земельних ділянок, 
затвердження технічної документації із землеустрою, 
надання в постійне користування земельних ділянок, 
продовження термінів користування земельними 
ділянками, надання дозволів на виготовлення технічної 
документації по оформленню права користування 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради. з...с..ч: LЦ..~ 

23. Про продаж земельних ділянок, проведення експертних 
грошових оцінок земельних ділянок, продовження терміну 
укладання договору про продаж у власність земельних 
ділянок, надання дозволу на розстрочення виплати суми за 

земельні ділянки юридичним особам та внесення зміни до 
рішення броварської міської ради. ~''ЧА.. 

24. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 
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H~дaH~~ в оренд,)' T~ внесення змін до рішення Броварської 
МІСЬКОI ради. ~~ 

25. Про стан виконання «Програми залучення інвестицій та 1134-63-05 
поліпшення інвестиційного клімату в м. Бровари на 2007 -
2008 роки» та затвердження «Програми залучення 
інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м. 
Бровари на 2009 - 20011 роки». 

26. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 1135-63-05 
міської ради від 13.01.2009 N!!1002-53-05 «Про 
затвердження Програми соціально - економічного та 
культурного розвитку міста на 2009 рік» (з наступними 

змінами). 

27. Про звільнення від сплати державного мита. 1136-63-05 
28. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 1137-63-05 

Бровари за І квартал 2009 року. 
29. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 1138-63-05 

13.01.2009 року N!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 
рію) та додатків 2,3,5,6. 
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