78
ПЕРЕJПК

рішень, прийнятих на cїмдecJIТ восьмій позачерговій сесії
Броварської міської ради V скликання
від

04 лютого 2010 року

N!!

Номер

піп

рішення

Назва рішення

1. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від
26.11.2009 Н!! 1288-75-05 «Про безоплатне прийняття у

1399-78-05

комунальну власність територіальної rpомади м. Бровари

2.

з.

житлового фонду, що перебуває на балансі Київського
обласного державного підприємства по племінній справі в
тваринництві <<Київське облдержплемпідприємство».
Про безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари 2-х кімнат в квартирі
Н!!56 по вулиці Шевченка, 6 міста Бровари.
Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари зовнішніх теплових
мереж до житлових будинків N!!N!! 66 та 66-а по вул.

1400-78-05

1401-78-05

Короленка в м. Бровари.

4.

Про надання згоди на зняття з балансу кп «Служба
замовника»

малоповерхового

та

1402-78-05

малоквартирного

житлового будинку.

5.

Про надання дозволу на безоплатну передачу малоцінних

1403-78-05

необоротних матеріальних активів.

6.
7.

Про встановлення пільгової орендної плати.

1404-78-05
1405-78-05

Про безкоштовне і пільгове харчування учнів та
вихованців закладів освіти міста.
Про ПРШІИНення діяльності комунальних підприємств
<<Аптека N!!2ЗО», <<Аптека N!!249» IПJDIXом їх ПРИЄДНання до
комунального підприємства <<Аптека матері і дитини».

1406-78-05

9. Про визначення виконавця послуг з утримання будинку та

1407-78-05

8.

прибудинкової території.
10. Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок,
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо
відведення земельних ділянок у
власність
громадянам,

проектів

землеустрою

щодо

1408-78-05

відведення

земельних ділянок У користування юридичним та фізичним
особам.

11.

Про

припинення

ділянками,

права

затвердження

корис~ання
проеКТІВ

земельними

землеустрою

та

технічної документації із землеустрОІО, надання в оренду

1409-78-05

2
земельних ділянок, продовження теРМІНІВ користування
земельними дiтmками, надання дозволів на виготовлення

технічної

документації

користування

по

земельними

оформленню

дiтmками

права

юридичним

і

фізичним особам та BHeCeHНJI змін до рішень Броварської
міської ради. ~tм.t.

12.

Про припинення права власності на земельні ділянки,

1410-78-05

передачу земельних ділянок громадянам у власність та
надання

в

оренду,

HaдaнНJI

дозволів

на виготовлення

технічної документації по оформленню права власності та
користування та BHeCeHНJI змін до рішень Броварської

міської ради

13.

ЗЩt.цA.

Про затверджеННJI матеріалів вибору земельних ділянок та

1411-78-05

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок Броварській міській
раді ДЛJI виставлення на аукціон з продажу права оренди

14.

земельних ділянок.
Про
затвердження
рішень
виконавчого
Броварської міської ради щодо передачі в

комітету
приватну

1412-78-05

0,0897 га,

1413-78-05

власність земельних ділянок громадянам.

15.

Про над8ИНJI в оренду земельної ділянки площею
розташованої

по

вул.

В»ячеслава

Чорновола,

результатами аукціону від 14 сіЧНJI201 О року.

16.

~

Про ВИЗН8ИНJI аукціону з продажу права оренди земельної
ділянки

0,1931 га, розташованої по
Короленка, від 14. 01.2010 року таким, що не відбувся.
17.
18.

19.

площею

регуляторних актів на 201 О рік.
Про затвердження Порядку взаємодії представників
міських дозвільних органів, які здійснюють прийом
суб»єктів господарювaнНJI в одному приміщенні.
Щорічний звіт виконуючого обов»язки міського голови
про

здійснення

державної

1415-78-05
1416-78-05

1417-78-05

регуляторної

політики виконавчими органами Броварської міської ради.
Про виділення коштів на поповнеННJI статутного фонду кп
«Служба замовника»

1414-78-05

вул.

Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів

І.В.Сапожка

20.

за

1418-78-08

