ПЕРЕЛІК
рішень, ПРИЙlU1тих на вісімдеСJlТ четвертій черговій сесії
Броварської міської ради

V скликанНJI
від

20 травня 2010 року
Номер

Н!!

піп

1.

2.

рішенНJI

Назва рішеННJI

Про затверджеННJI Статуту комунального підприємства
Броварської
міської
ради
Київської
області
"Броваритеплоенергомережа" в новій редакції.
Про HaдaнlU1 дозволу комунальним підприємствам на

1524-84-05

1525-84-05

списaнlU1 основних засобів, що перебувають у них на

балансі.

3.

Про HaдaнlU1 дозволу на безоплатну передачу основних

1526-84-05

засобів з балансу виконавчого комітету Броварської
міської ради на баланс управлiННJI освіти Броварської

4.
5.

міської ради.
Про встановлеННJI пільгової орендної плати.
Про BHeceНlU1 змін в додаток Н!!

міської

ради

від

2

1527-84-05

до рішеНlU1 Броварської

18.05.2009р.

Н!!

1120-63-05

1528-84-05

"Про

затверджеННJI
в
новій
редакції
"ПоложеНlU1
про
спостережну комісію виконавчого комітету Броварської
міської

ради"

та

затверджеНlU1

персонального

складу

комісії.

6.

Про

ПРИl1инеНlU1

дiлmками,

права

затверджеННJI

землеустрою,

надання

продовжеННJI

термшш

дiлmкaми,

HaдaнlU1

в

користувaнlU1

технічної
оренду

документації

земельних

користування

дозволу

на

земельними

1529-84-05

із

дimшок,

земельними

складaннJI

технічної

документації
по
оформленню
права
користування
земельними дimппcами юридичним і фізичним особам та

BHeCeННJI змін до рішень Броварської міської ради. ~~

7. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність,

1530-84-05

надання дозволів на виготовленНJI технічної документації
по оформленню права власності та користування, надання
дозволів на розроблеННJI проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок у власність та внесення змін
до рішень Броварської міської ради. ~ША..

Про переднє погоджеНlU1 місць розтamyваННJI малих
архітектурних форм.

1531-84-05

9. Про надання повноважень щодо укладання договорів про

1532-84-05

8.

оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельноі

дimппcи.

10.

Про розгmrд питанНJI виділення земельних дімнок для
індивідуального
житлового
будівництва
членам

1533-84-05

громадської організації "Броварська рада ветеранів органів
внутрішніх справ" та Спілки ветеранів війни в Афганістані
Броварського відділення.

11. Про продаж права оренди земельної діJUIНКИ орієнтовною 1534-84-05
площею 0,0600 га, розташованої по вул. Чкалова, 4-а. з..и.'~
12. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною 1535-84-05
площею 0,0316 га, розташованої по вул. Лісовій, 2.
13. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною 1536-84-05
площею 0,1288 га, розташованої по вул. Київський.
14. Про HaдaнНJI дозволу на розробку проекту землеустрою 1537-84-05
щодо відведення земельної дімнки орієнтовною площею

19,8

га у постійне користування під будівництво Великої

кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва.

15.

Про

проведення земельного аукціону з продажу права

оренди земельної ділянки площею

1538-84-05

0,0351 ra, розташованої

по вул. Короленка, 64-в.

16.

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради за

1539-84-05

від 15 квітня 2010 року "Про підготовку та
проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею 0,0300 ra, розташованої по вул ..

N!! 1482-81-05

Оболонській в районі розміщення будинку

17.

Про

розгmrд

протесту

Броварського

N!! 45".
міжрайонного

прокурора радника юстиціі Щербини С.А. від

1540-84-05

20.05.2010 р.

3.12,3.13,3.14 рішення Броварської
міської ради N!! 1470-81-05 від 15.04.2010 р. ,Др о передачу

N!! 1982

вих на пп.

земельних

дозволів

ділянок

на

громадянам

виготовлення

у

власність,

технічної

Haд8ННJI

документації

по

~формленню права власності та користуванНJI, надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність та внесення змін
до рішень Броварської міської ради".

18.

t

Про

визначення

дати

проведеННJI

громадського

1541-84-05

обговорення містобудівного обrpунтув8ННJI розміщення
комплексу обслуговування в районі транспортної розв' язки
автодороги з залізницею в VI житловому районі.

19.

20.

Про внесення змін до міської програми "Утримання та
розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на

2008-2010 роки", затвердженої рішенням Броварської
міської ради від 14.01.2008 N!! 588-32-05.
Про BHeCeННJI змін в додатки 1,2 до Програми діяльності
та фінансової підтримки Комунального підприємства
Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто" у 2010
році, затвердженої рішенням Броварської міської ради від

17.12.2009 р. N!! 1339-76-05.

1542-84-05

1543-84-05

21.

Про внесення змін до ,,міської програми по будівництву та
реконструкції

магістральних

призначення на

2008-2011

вулиць

1544-84-05

загальноміського

роки", затвердженої рішенням

Броварської міської ради від
05. ~c.c..u...

14

січня

2008

року

N!!593-32-

22. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 1545-84-05
міської ради
від
13.05.2010р.
N!!1518-83-05 "Про
затвердження

Програми

соціально-економічного

культурного розвитку міста на

23.

змінами).
Про внесення

2010

рік" (з наступними

змін до рішення Броварської міської ради

від

13.05.2010 року N!! 1519-83-05
2010 рік" та додатків 1,2,3,6,7.
24.

та

1546-84-05

"Про бlоджет міста на

Про затвердження Положення про надання дозволу на

1547-84-05

проведення аукціону J конкурсного розпродажу і лотерей.

25.

Про

реорганізацію

Броварської

вечірньої

1548-84-05

загальноосвітньої школи ІІ-Ш ступенів управління освіти
Броварської

міської

ради

Навчально-виробничного

шляхом

центру

приєднання

творчості

до

молоді

управління освіти Броварської міської ради. 3.и.c:LЦ.L.,

26.

Про

погодження

подання

Управління

житлово-

1549-84-05

комунального господарства, щодо призначення на посаду

директора Комунального підприємства Броварської

міської ради Київської області.

27.

Про затвердження "Місцевих Правил приймання стічних
вод підприємств у комунальні та відомчі системи
каналізації М. Бровари в новій редакції.

1550-84-05

