
ПЕРЕJПК 

рішень, прийнятих на сімдесят дев'ятій черговій сесії 
Броварської міської ради V скликання 

79 

від 18 лютого 2010 року 

К!! 

піп Назва рішеННJI 

1. Про надання дозволу кп «Оздоровчо - реабілітаційний 
центр» на передачу основних засобів на баланс 
Броварській центральній районній лікарні. 

2. Про встановлеННJI пільгової орендної плати. 
3. Про затверджеННJI Порядку перепланування та/або 

переобладнання житлових та нежитлових приміщень у 
багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, а 
також об»єктїВ громадського призначеННJI м. Бровари. 

4. Про затверджеННJI Порядку переведенНJI житлових 
приміщень у нежитлові та іх реконструкції під приміщення 
об»єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у 

житлові в м. Бровари. 
5. Про BBeдeННJI додаткових штатних одиниць в 

дошкільному навчальному закладі <<Я.пИВК8» на 2010 
2014рр. 

6. Про BHeCeННJI змін та доповнень до рішеННJI Броварської 
міської ради від 29.12.2009 К!! 1368-77-05 «Про BHeCeННJI 
змів та доповнень до міської Програми «3 турботою про 
кожного» на 2009 - 2011 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міськоі ради від ЗО.07.2009 К!! 1201-67-05» 

7. Про затверджеНВJI матеріалів вибору земельних дiJDIНOK, 
надання дозволів на розроблеННJI проектів землеустрою 
щодо BiдвeдeНВJI земельних дїJDIНOK у власність 
гpoM8ДJIНaм, проектів землеустрою щодо ~ід~едення 
земельних ділянок У кориcтyDaRНJI юридичним 1 фІЗИЧНИМ 

особам. 
8. Про припивеНВJI права кориcтyDaRНJI земельними 

дїЛJIНКами, затверджеВНJI технічноі документації із 
землеустрою, HaдaВНJI в оренду земельних ділянок, 
продовжеНВJI термінів користуванНJI земель~~ 
ДЇЛJIНКами, надання дозволу на складaRНJI теХНІЧНОІ 

документації по оформленmo ~~a користування 
земельНИМИ дiJumкaМИ юридичним 1 фІЗИЧНИМ особам та 
BHeceНВJI змін до рішень Броварської міськоі ради. ~LЦ.t. 

Номер 

рішення 

1419-79-05 

1420-79-05 
1421-79-05 

1422-79-05 

142З-79-05 

1424-79-05 

1425-79-05 

1426-79-05 



9. Про передачу земельних ділянок rpOM8ДJIНaм у власність 
та надання оренду, надання дозволів на виготовлення 

технічної документації по оформленню права власності та 
користування та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради. ~t.Ц.L 

10. Про затвердження рішень виконавчого комітету 
Броварської міської ради щодо передачі в приватну 
власність земельних ділянок rpOM8ДJIНaм. 

11. Про підготовку та проведення земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної дітmки площею 0,0351 
га, розташованої по вул. Короленка, 64-в. 

12. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

1 з. Про підготовку та проведеННJI земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,0342 
га, розташованої по вул. Черняховського в районі 

розміщення будинку Н!25. 
14. Про підготовку та проведеННJI земельного аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 0,3000 
га, розташованої по вул. Кутузов&, 129-а. 

15. Про попереднє погоджеННJI місць розташування малих 
архітектурних форм. 

16. Про продаж земельної ділянки. 

17. Про затверджеННJI Програми організації оплачуваних 
громадських робіт у м. Бровари на 201 0- 2011 роки. 

18. Про призначеННJI балансоутримувача багатоквартирного 
соціального будинку ( І пусковий комплекс - секція А) по 
вул. Красовськоro, 8-б в м. Бровари 
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