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Назва рішення 

Номер 

рішення 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 1437-80-05 
власність територіальної громади м. Бровари гуртожитків 
по бульв. Незалежності, 16-б та 16 - в, що перебувають на 
балансі ВАТ «Софія». 

2. Про безоплатне прийнятгя у комунальну власність 1438-80-05 
територіальної громади м. Бровари житлового фонду, що 
перебуває на балансі дп ЖІ<К ВАТ «Броварисільбуд». 

3. Про надання дозволу Навчально - виробничому центру 1439-80-05 
творчості молоді на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

4. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 1440-80-05 
власність територіальної громади м. Бровари тепловоі 

мережі від ТК-І8 дО торгово - офісного центру по вул. 

Короленка в м. Бровари. 

5. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 1441-80-05 
територіальної громади м. Бровари приміщення 
розподільчого пристрою РП-І0Кв ( 2 поверхи) в 
розподільчому пункті РП-5 за адресою: вул. Чубинського 
м. Бровари. 

6. Про внесення змін в додаток 1 рішення Броварської міської 1442-80-05 
ради від 29.01.2009 N!! 1015-55-05 <<Про створення 
постійної комісії із забезпечення реалізації житлових 
проблем громадян м. Бровари». 

7. Про встановлення пільгової орендної плати. 1443-80-05 

8. Про передачу в орендне користування комунального 1444-80-05 
М8Йна, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київської області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району . 

9. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 1445-80-05 
територіальної громади м. Бровари ~ частини 
газорозподільного пункту котельні по бульвару 
Незалежності 26/3. 

10. Про затвердження ~OГOBopiB. куПі.~і-Продажу об'єктів 1446-80-05 
комунальної влаСНОСТІ теРИТОРІалЬНОІ громади м. Бровари. 
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11. Про визначення виконавця послуг з утримання будинку та 1447-80-05 

при будинкової території. 
12. Про затвердження Положення про управління житлово- 1448-80-05 

комунального господарства Броварської міської ради в 

новій редакції. 
13. Про внесення змін до міської програми «3 турботою про 1449-80-05 

кожного», затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 30.07.09р. за N!! 1201-67-05. 

14. Про припинення права користування земельними 1450-80-05 
ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, 

продовження термінів користування земельними 

ділянками, надання дозволу на складання технічної 
документації по оформленню права користування 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам, та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

15. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 1451-80-05 
надання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленню права власності та користування, надання 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність та внесення змін 

до рішень Броварської міської ради. 

16. Про попереднє погодження місць розташування малих 1452-80-05 
архітектурних форм. 

17. Про затвердження договорів оренди землі, договорів про 1453-80-05 
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок та 
договорів куплі-продажу земельних ділянок. 

18. Про затвердження рішень виконавчого комітету 1454-80-05 
Броварської міської ради щодо передачі в приватну 
власність земельних ділянок громадянам. 

19. Про надання ПОВНОВa>lсень щодо укладання договору про 1455-80-05 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки. 
20. Про відмову від договору оренди земельної ділянки 1456-80-05 

площею 17,4655 га, розташованої по вул. Кутузова в районі 
радіопередавanьного центру 

21. Про підсумки виконання Програми соціальнcr 1457-80-05 
економічного та культурного розвитку м. Бровари за 2009 
рік. 

22. Про затвердження звіту про виконання бюджету М. 1458-80-05 
Бровари за 2009 рік. 

23. Про розміщення тимчасово вільних коштів міського 1459-80-05 
бюджету міста Бровари на депозитних рахунках в 

установах банків. 
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24. Про виділення коштів ВІДДІЛУ капітального будівництва 

Броварської міської ради. 
25. Про проведення звітів депутатів міської ради. 
26. Про розроблення містобудівного обrpунтування 

розміщення комплексу обслуговування в районі 
транспортної розв' язки автодороги з залізницею в VI 
житловому районі. 

1460-80-05 

1461-80-05 
1462-80-05 
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