
ПЕРЕЛІК 

рішень. ПРИЙНJIтих на сімдесятій п'ятій черговій сесії 
Броварської міської ради V СКJIиканНJI 

75 

від 26 листопада 2009 року 

Ne Номер 
піп Назва рішення рішення 

1. Про доповненНJI до Міської програми оформленНJI прав 1285-75-05 
власності на нерухоме майно територіальної громади м. 
Бровари на 2008-2010 роки. 

2. Про HaдaнНJI дозволу комунальному підприємству 1286-75-05 
"Служба замовника" на списанНJI основних засобів. що 
перебувають у нього на балансі. 

3. Про внесеННJlзмін до рішенНJI Броварської міської ради від 1287-75-05 
27.08.2009 .N!! 1203-68-05 "Про надання дозволу на 
безоплатну передачу транспортного засобу, що 
знаходиться на балансі виконавчого комітету Броварської 
міської ради". 

4. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 1288-75-05 
територіальної громади м. Бровари житлового фонду, що 
перебуває на балансі Київського обласного державного 
підприємства по племінній справі в тваринництві 
"Київське облдержnідприємство". ~~ 

5. Про затверджеНИJI ПоложеlПlJl про порядок передачі в 1289-75-05 
оренду комунального майна. що перебуває у спільній 
сумісній власності територіальної громади міста Бровари 
Київської області та територіальних громад сіл та селищ 
Броварського району. 

6. Про затверджеНИJI Методики розрахунку і порядку 1290-75-05 
ВИІСористaннJI плати за оренду комунального майна, що 

перебуває у спільній сумісній власності територіальної 
громади міста Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського району. 

7. Про затверджеНИJI типового договору оренди 1291-75-05 
комунального майна, що перебуває у спільній сумісній 
власності територіальної громади міста Бровари Київської 
області та територіальних громад сіл та селищ 
Броварського району. 

8. Про затверджеНИJI типових додаткових угод до договору 1292-75-05 
оренди майна. що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київської області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району. 

9. Про визначення орендодавцем комунального майна, що 1293-75-05 
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перебуває у спільній сумісній власності територіальної 
громади міста Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського району. 
Про вставовленВJI пільгової орендної плати. 
Про призначенВJI балавсоутримувача окремо розташованої 
будівлі по вул. Чернігівській, 7 в місті Бровари. 
Про HaдaвВJI дозволу комунальному підприємству 
"Оздоровчо-реабілітаційний центр" на відчуження 
основних засобів, що перебувають у нього на балансі. 
Про затвердження Програми додаткових заходів щодо 
забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста 
ліками та витратними матеріалами в зв'язку із спалахом 
гострих респіраторних захворювань та грипу. 
Про затвердження Статутів початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів м. Бровари - Броварської 
міської дитячої школи мистецтв та Броварської міської 
дитячої музичної школи відділу культури Броварської 
міської ради. 

1294-75-05 
1295-75-05 

1296-75-05 

1297-75-05 

1298-75-05 

15. Про затверджеВНJI Статуту дитячо-юнацької спортивної 1299-75-05 
школи відділу фізичної культури і спорту Броварської 
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міської ради. 
Про затверджеВНJI угоди про співпрацю між БроваРСЬКОIО 1300-75-05 
міською радою та Всеукраїнською громадською 

організацією "Українська федерація уmу". 
Про BHeCeВНJI змін до ПоложеВНJI про управління праці та 1301-75-05 
соціального захисту населеВНJI Броварської міської ради, 
затвердженого рішеВНJIМ Броварської міської ради від 

31.08.2006 р. К!! 91-07-05". ~A.,в..VtN.A..e.I...O ~~'CAц6 
Про BHeCeННJI змін та допоJнень до коmторису витрат 1302-75-05 
грошових надходжень до міського природоохоронного 
фонду на 2009 рік, затвердженого рішеВНJIМ Броварської 
міської ради від 27.08.2009 К!!1218-68-05. 
Про BHeCeВВJI змін до міської програми "Утримання та 1303-75-05 
розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на 
2008-2010 роки", затвердженої рішеВНJIМ Броварської 
міської ради від 14.01.2008 К!! 588-32-05. ~L.fМAA.~ ~ ~ 
Про BHeCeВВJI змін до п. 2 рішеВНJI Бров'рської міської 1304-75-05 
ради К!! 1277-71-05 від 15.10.2009 р. 
Про BHeCeВВJI змів до ,,міської програми по будівництву 1305-75-05 
IV житлового району м. Бровари на 2008-2010 роки", 
затвердженого рішеВНJIМ Броварської міської ради від 
27.03.2008 р. К!! 682-35-05. 
Про BHeceВВJI змін до <<Міської програми по будівництву та 1306-75-05 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначеВВJI на 2008-2009 роки, затвердженої рішеННJIМ 
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Броварської міської ради від 14.0Ї.2008 р. Н!! 593-32-05. 
Про внесення змін до "Міської проrpами по будівництву та 1307-75-05 
реКОНС'1'рукціі об' єктів соціального призначення на 2008-
2009 роки", затвердженої рішеННJIМ Броварської міської 
ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-32-05. 
Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок, 1308-75-05 
надання дозволів на розроблеННJI проектів землеустрою 
щодо BiдBeдeHНJI земельних ділянок у власність 
rpoMaдJlHaм, проектів землеустрою щодо BiДBeдeHНJI 

земельних діЛJIНОК у користування фізичним та юридичним 
особам. 3~Lц.L. 
Про припиненНJI права користуванНJI земельними 1309-75-05 
діЛJIНКами, затвердження технічної документації із 
землеустрою та проекту землеустрою, надання в постійне 

користуванНJI та в оренду земельних ділянок, подовженНJI 

термінів користуванНJI земельними діЛJIНКами, надання 
дозволу на складання технічної документації по 
оформленню права власності земельною ділянкою 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. ~&oЦL 
Про передачу земельних ділянок rpомадянам у власність та 1310-75-05 
надання в оренду, надання дозволів на виготовлення 
технічної документації по оформленюо права власності та 
користування та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради. ~~ 
Про надання повноважень щодо укладання договору про 1311-75-05 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

дinявки. 
Про підготовку та проведеlШЯ земельного аукціону з 1312-75-05 
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,0897 
ra, розташованої по вул. В'ячеслава Чорновола. 
Про підготовку та проведеlШЯ земельного аукціону з 1313-75-05 
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,1931 
ra, розташованої по вул. Короленка. 
Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною 1314-75-05 
площею 0,30 ra, розташованої по вул. Кутузова, 129-а. 
Про затвердження матеріалів вибору земельної дїЛJlнки та 1315-75-05 
надання дозволу на розроблеlШЯ проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Броварській міській 
раді для виставлення на аукціон з продажу права оренди 
земельних ділянок. 
Про затвердження договорів оренди землі, договорів про 1316-75-05 
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок та 
договорів купівлі-продажу земельних ділянок. 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 1317-75-05 
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МІСЬКОЇ ради від 29.11.2007 року Н!! 538-29-05 "Про 
затверджеННJI ставок орендної мати за земельні ділянки в 
М. Бровари". 

Про затвердженНJI рішень виконавчого комітету 1318-75-05 
Броварської міської ради щодо передачі в приватну 
власність земельних ділинок громадинам. 
Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною 1319-75-05 
площею 0,040 ra, розташованої по вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО в 
районі розміщенни будинку Н!! 25 . .J~~ 
Про розірванни договору оренди земельної ділянки 1320-75-05 
площею 1,0000 га, що знаходиться в районі Об'їзної 
дороги. 

Про відмову від договору оренди земельної ділинки 1321-75-05 
площею 0,3500 ra, розташованої по вул. Симоненка на 
території 4 мікрорайону IV житлового району. 
Про відмову від договору оренди земельної ділинки 1322-75-05 
площею 10,0085 га, розташованої на території 3 
мікрорайону IV житлового району. 
Про відмову від договору оренди земельної ділянки 1323-75-05 
площею 0,4238 ra, розташованої по вул. Симоненка. CP~ 
Про відмову від договору оренди земельної діJDIНКИ 1324-75-05 
площею 5,8285 га, розташованої на території П черги 
кварталу Олімпійський. ~ 
Про відмову від договору оренди земельної дiJDIНки 1325-75-05 
площею 5,3700 га, розташованої по вул. Симоненка-

Соборна IV житловий район. ~ 
Про відмову від договору оренди земельної дiJDIНки 1326-75-05 
площею 1,0000 га, розташованої по вул. Симоненка в 
районі радіостанції по вул. Київській. ~&и..o 
Про затвердженни плану дiиnьності з підготовки проектів 1327-75-05 
регуляторних актів на 201 О рік. 
Про внесеНИJI змін та доповнень до рimеини Броварської 1328-75-05 
міської ради від 13.01.2009 Н!! 1002-53-05 ,.про 
затвердженни Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2009 рік" (з наступними 

змінами). 
Про підсумки виконании Програми соціanьно- 1329-75-05 
економічного та культурного розвитку м. Бровари за 9 
місвців 2009 року. 
Про BHeceННJI змін до рішеиии Броварської міської ради 1330-75-05 
13.01.2009 Н!! 1003-53-05 ,.про бюджет міста на 2009 рік" 
та додатків 1, 2, 3, 5, 6. 
Про затвердженни звіту про виконании бюджету м. 1331-75-05 
Бровари за 9 місиців 2009 року. 
Про затверджеННJI Програми відзначених державних та 1332-75-05 
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професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги 
перед громадою міста Бровари на 2010-2015 роки. 
Про затвердження змін до структури, загальної чисельності 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 
ради. Рпи~~~ ЙА~'~ 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 
міської ради від 27.08.09 Н!! 1233-68-05 "Про створення 
госпрозрахункового структурного підрозділу (лікарняної 

аптеки) на базі Броварської центральної районної лікарні. 

1333-75-05 

1334-75-05 
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