
ПЕРЕJПК 

рішень, ПРИЙВJlТИХ на шістдесят восьмій сесії Броварської 
міської ради V скликання 

від 27 серПВJI 2009 року 

Н!! 
піп Назва рішеВВJI 

Номер 
рішеВВJI 

1. Про безоплатне приЙВJlТl'Я у комунальну власність 1202-68-05 
територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. 
Степана Разіна, 24, що перебуває на балансі ЗАТ 
"Броварська дpyкapВJI". 

2. Про надання дозволу на безоплатну передачу 
транспортного засобу, що знаходиться на балансі 
виконавчого комітету Броварської міської ради. ~IЦA.. 

3. Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Служба замовника" на списанНJI основних засобів, що 
перебувають у нього на балансі. 

4. Про встановлеВВJI пільгової орендної плати. 
5. Про надаввв дозволу на передачу закінченого 

будівництвом об'єкту, що перебуває на балансі відділу 
капітального будівництва Броварської міської ради. 

6. Про BHeCeВВJI змін до Cтaтyry комунального 
підприємства Броварської міської ради "Служба 
замовника", затвердженого рішенВJIМ Броварської 

1203-68-05 

1204-68-05 

1205-68-05 
1206-68-05 

1207-68-05 

міської ради від 28.08.2008 N!! 832-42-05.~11М.t...LO ~ 
7. Про BHeCeВВJI змін до рішеВВJI Броварсь~ї міської ради 1208-68-05 

від 14 квiТВJI 2005 р. N!! 705-33-04 "Про затверджеВВJI 
положень про структурні підрозділи служби у справах 
дітей Броварської міської ради". 

8. Про затверджеВВJI матеріалів вибору земельних дiлJlвок, 1209-68-05 
HaдaRВJI дозволів на розроблеНВJI проектів землеустрою 
щодо BiдвeдeВВJI земельних діли:вок у власність 
гpoM8ДJIВaм, проекту землеустрою щодо BiдвeдeВВJI 

земельної дiлmки у користуваивв. 

9. Про припивеНВJI права користуваивв земельними 1210-68-05 
ділянками, затверджеВВJI проектів землеустрою та 
технічної документації із землеустрою, нвдаввв в оренду 
земельних дїЛJIВок, продовжеНВJI термінів користуваинв 
земельними ділянками, HВДaRВJI дозволів на виготовлеВВJI 
технічної документації по оформленню права 
користувaRНJI земельними ділвнками юридичним і 
фізичним особам та BHeCeВВJI змін до рішень Броварської 
міської ради. ~~ 



~ 

10. Про продаж земельних ділянок юридичним особам та 1211-68-05 
BHeceННJI змів до рішень Броварської міської ради. Зил'~ 

11. Про передачу земельних ділянок rpОМ8ДJIИам у власність, 1212-68-05 
н8ДaииJI в оренду та внесеНИJI змін до рішень Броварської 
міської ради. 

12. Про розгляд протестів виконуючого обв'JlЗКИ Броварського 1213-68-05 
міжрайонного прокурора юриста 1 класу Титарчука І.Г. 
від 03.08.2009 р. Н!! 3768 вих на рішеНИJI виконавчого 
комітету Броварської міської ради Н!! 677 від 23.12.03 "Про 
передачу земельних ділянок rpОМ8ДJIИам у власність та 
спільну сумісну власність, надання дозволів на 
виготовлення технічної документації по оформленню 
права користування земельними ділянками, надання в 
оренду земельних ділянок та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради" та від 03.08.2009 р. Н!! 3769 вих 
на рішеНИJI виконавчого комітету Броварської міської ради 
Н!! 183 від 13.04.04 ,,про передачу земельних ділянок у 
власність та надання в оренду". 

13. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1214-68-05 
0,0336 ra, розташованої по вул. Чкалова, 7. 

14. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1215-68-05 
0,0068 га, розташованої по вул. Гагаріна, І-а. 

15. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1216-68-05 
0,0351 га, розташованої по вул. Короленка, 64-в. 

16. Про надання повноважень щодо укладання договору про 1217-68-05 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
діЛJIИКИ. 

17. Про затвердження кошторису витрат rpошових 1218-68-05 
надходжень до міського природоохоронного фонду на 2009 
рік. ~.:..vA 

18. Про внесеНИJI змін до ,,міської проrpами по будівництву та 1219-68-05 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначеНИJI на 2008-2009 роки", затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 593-32-05. 

19. Про внесеНИJI змін до ,,міської проrpами по будівництву та 1220-68-05 
реконструкції іmкенериих мереж на 2008-2009 роки", 
затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. Н!! 592-32-05. 

20. Про внесення змін до "Програми захисту 1221-68-05 
сільськогосподарських угідь та земель на територіі міста 
Бровари Київської області від підтоплення в 2009-2015 
роках". 

21. Про внесення змін до "Міської програми по будівництву 1222-68-05 
IV житлового району м. Бровари на 2008-2010 роки", 
затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 



27.03.2008 р. N!! 682-35-05. 
22. Про підсумки виконання Програми соціально- 1223-68-05 

економічного та культурного розвитку м. Бровари за І 
півріччя 2009 року. 

23. Про BHeCeННJI змін та доповнень до рішення Броварської 1224-68-05 
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). 

24. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 1225-68-05 
13.01.2009 року N!! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 
рік" та додатків 2,3,5,6. 

25. Про затверджеННJI звіту про виконання бюджету м. 1226-68-05 
Бровари за І півріччя 2009 року. 

26. Про внесення змін до рішенНJI Броварської міської ради від 1227-68-05 
27.12.07 p.N!! 582-31-05 ,Дро BHeCeННJI змін до рішення 
Броварської міської ради від 20.07.06 р. N!! 45-06-05 ,Дро 
встановлеННJI ставок єдиного податку ДJIJI суб' єктів малого 

підприємництва" . 
27. Про звільненНJI головного редактора Броварської 1228-68-05 

міськрайонної газети "Нове життя" Просянової г.п. 
28. Про доповнеННJI до плану діяльності з підготовки проектів 1229-68-05 

регуляторних актів на 2009 рік. 
29. Про визначеННJI дати проведеННJI громадського 1230-68-05 

обговореННJI Детального плану території житлового району 
в районі радіостанції. 

30. Про BHeCeННJI змін до складу виконавчого комітету 1231-68-05 
Броварської міської ради V скликання та визначеННJI його . 
чисельНОСТІ. 

31. Про заборону на рух травзитного автотранСПОРТУ по вул. 1232-68-05 
КиїВСЬкій. 

32. Про cтвopeННJI госпрозрахункового структурного 1233-68-05 
підрозділу (лікарНJlИОЇ аптеки) на базі Броварської 
центральної районної лікарні. 
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