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ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на сімдесятій першій черговій сесії 
Броварської міської ради V скликання 

71 

від 15 жовтня 2009 року 

Назва рішення 
Номер 

рішення 

1. Про затвердження міської комплексної Програми 1256-71-05 
запобігання дитячій бездоглядності, підтримки сімей з 
дітьми ,,назустріч дітям" на 2010-2017 роки. 

2. Про внесення доповнення до Положення про 1257-71-05 
територіальний центр обслуговування пенсіонерів та 
самітних непрацездатних rpомадян м. Бровари, 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 

11.06.1998 р. N!! 27-03-23. ~ ~ "'f"t.иША: ~ 
3. Про внесения змін до Дoдafкy-; затвердженого рішенням 1258-71-05 

міської ради від 25.02.1999 р. N!! 93-08-23 ,,про структуру 
територіального центру обслуговування пенсіонерів та 

самітних непрацездатних громадян". fJп,.,k.~~ ~ ~ 
4. Про затвердження матеріалів вибору :fемельних ділянок, 1259-71-05 

надання дозволів на розроблеНШІ проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянам. 

5. Про припинення права користування земельними 1260-71-05 
ділянками, затвердження проектів землеустрою та 
технічної документації із землеустрою, надання в оренду 
земельних ділянок, продовження термінів користування 
земельними ділянками, надаНШІ дозволу на складання 

технічної документації по оформленню права власності 
земельною ділянкою юридичним і фізичним особам та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

6. Про продаж земельної ділянки та продовжеНШІ терміну 1261-71-05 
укладання договору про продаж земельної дimmки. 

7. Про передачу земельних ділянок ГPOM8ДJIНaм у власність та 1262-71-05 
надання в оренду, надання дозволів на виготовлеННJI 
технічної документації по оформленню права власності та 
користування та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради. .3~JGЦ,.. 

8. Про затверд;кення договорів оренди землі та договорів про 1263-71-05 
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. 

9. Про затвердження матеріалів вибору земельних дiJIJIНOK та 1264-71-05 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок Броварській міській 



~ 

раді ДЛJI виставлення на аукціон з продажу права оренди 
земельних діЛJIНОК. 

10. Про надання повноважень щодо укладання договорів про 1265-71-05 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних 
діЛJIНОК. 

11. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 1266-71-05 
регуляторних актів на 2009 рік. 

12. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 1267-71-05 
міської ради від 13.01.2009 Н!! 1002-53-05 "Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2009 рік" (з наступними 
змінами). 

13. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 1268-71-05 
13.01.2009 Н!! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 рік" 
та додатків 2,3,5,6. 

14. Про ПРИЙНJIтrя нерухомого майна у спільну сумісну 1269-71-05 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари 
та територіальних громад сіл і селищ Броварського району. 

15. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради від 1270-71-05 
26.10.2006 Н!! 126-10-05, від 16.04.2009 Н!! 1086-61-05, Н!! 
1088-61-05 та від 28.05.2009 Н!! 1111-63-05. 

16. Про ПРИЙНJlТl'JI у комунальну власність територіальної 1271-71-05 
громади м. Бровари не житлової будівлі (приміщення 
дитячого садочка) по вул. Красовськоro, 8 міста Бровари. 

17. Про надання дозволу на продаж транспортного засобу, що 1272-71-05 
перебуває на балансі кп ,,Броваритеплоенергомережа" . 

18. Про надання дозволу на передачу нерухомого майна з 1273-71-05 
балансу управління житлово-комунального господарства 

на баланс кп "Служба замовника". 
19. Про встановлення пільгової орендної плати. 1274-71-05 
20. Про затвердження планів використання коштів, отриманих 1275-71-05 

від передачі комунального майна в оренду. 

21. Про внесення змін до "Міської програми по будівництву та 1276-71-05 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2009 роки", затвердженого рішеННJIМ 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 593-32-05. 

22. Про поповнення статутного фонду та внесення змін до 1277-71-05 
Статуту комунального підприємства Броварської міської 
ради Київської області "Броваритеплоенергомережа" . ~/1O..~..&..O Ш~~ 


	0002
	0003

