ПЕРЕЛІК
рішень, прийнятих на вісімдесят сьомій черговій сесії
Броварської міської ради

V скликання
від

5 серпня 2010 року
Номер

.

Назва рішення

РІшення

Про встановлення пільгової орендної плати.
Про

передачу

майна,

в

орендне

користування

що перебуває у спільний

комунального

1589-87-05
1590-87-05

сумісній власності

територіальної громади міста Бровари Київської області та
територіальних громад сіл та селищ Броварського району.
Про внесення змін в додаток
міської ради від

1 рішення Броварської

29.01.2009 К!!1015-55-05

1591-87-05

"Про створення

постійної комісії із забезпечення реалізації житлових
проблем громадян м. Бровари".

Про надання дозволу на списання основних засобів.

1592-87-05

Про надання дозволу на безоплатну передачу основних

1593-87-05

засобів з балансу управління економіки на баланс
виконавчого комітету Броварської міської ради.
Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність

1594-87-05

територіальної громади м. Бровари зовнішньої
каналізаційної мережі до житлового будинку по вул.

Олімпійській, 2А.
Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність
територіальної громади М. Бровари зовнішніх мереж
водопостачання та каналізації до житлових будинків по
вул. Короленка, 66 та 66 А.
Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари зовнішніх інженерних

мереж ВАТ "ІІДБП - 2".

1595-87-05

1596-87-05

3-.:.""'"'-

Про поповнення статутного фонду та внесення змін до
Статуту комунального підприємства Броварської міської
ради Київської області "Броваритеплоенергомережа".
Про затвердження Програми перспективного розвитку

1597-87-05

1598-87-05

теплопостачання міста та впровадження

енергозберігаючих технологій по кп
"Броваритеплоенергомережа" на 201 О рік.
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради
Київської області
від 02.07.2010 року К!!1570-85-05
"Про надання дозволу на отримання кредитних коштів
комунальному підприємству Броварської міськоі ради
Київської області ,,Броваритеплоенергомережа".

1599-87-05

12.

13.

14.

Про
внесення
змін
до
Статуту
комунального
підприємства
Броварської
міської
ради
"Служба
замовника", затвердженого рішенням Броварської міської
ради від 17.12.2009 Н!!1342-76-05.
Про внесення змін до програми "Утримання та розвитку
об' єктів житлово-комунального господарства на 2008-2010
роки", затвердженої рішенням Броварської міської ради від
14.01.2008 Н!!588-32-05.
Про внесення змін до додатку 3 рішення Броварської
міської
ради
від
20.05.2010 Н!!1548-84-05 "Про
реорганізацію Броварської вечірньої загальноосвітньої

1600-87-05

1601-87-05

1602-87-05

школи п-ш ступенів управління освіти Броварської міської
ради

шляхом

приєднання

до

Навчально-виробничого

центру творчості молоді управління освіти Броварської
міської ради".

15.

Про утворення комісії з питань звільнення ГPOM8ДJIH від

1603-87-05

оплати за соціальне обслуговування.

16.

Про

припинення

ділянками,
землеустрою

права

затвердження

користування
технічної

щодо передачі

земельними

документації

1604-87-05

із

в оренду та у власність

земельних ділянок, продовження термінів користування
земельними ділянками, надання дозволів на складання

технічної
документації
по
оформленню
права
користування
земельними ділянками юридичним
і
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської

міської ради. ~IAМ..

17.

Про передачу земельних ділянок громадинам у власність,
надання дозволів на виготовлення технічної документації
по оформлеmпo права власності та користування, надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність та внесення змін

1605-87-05

Про попереднє погодження місць розташування малих
архітектурних форм.
Про затвердження рішень
виконавчого комітету
Броварської міської ради щодо передачі в приватну
власність земельних ділянок громадянам.
Про продовження терміну укладання угоди про продаж
земельної ділянки та внесення змін до рішень Броварської

1606-87-05

до рішень Броварської міської ради. ~
18.
19.
20.

1607-87-05
1608-87-05

міської ради.

21.

Про
надання
дозволу
на
розроблення
проекту
землеустрою
щоДо
відведення
земельної
ділянки
Броварській міській ради ДЛJI•• в~ставлення на аукціон з
продажу права оренди земельНОl ДUIJIНКИ.

1609-87-05

Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0351

22.

1610-87-05

га, розташованої по вул. Короленка 64-в, за результатами

аукціону від

02 липня 2010 року.

23.

Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною

1611-87-05

24.

площею 0,4440 га, розташованої на території 11 черги
кварталу "Олімпійський".
Про підготовку та проведення земельного аукціону з

1612-87-05

продажу права оренди земельної ділянки площею
га, розташованої по вул. Чкалова

0,0336

7.

25. Про підготовку та проведення земельного аукціону з 1613-87-05
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,1400
га, розташованої по Об'їзній дорозі в районі розміщення

АЗС ТОВ "Автобансервіс" .
Про затвердження Положення та персонального складу

26.

1614-87-05

комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням
документації із землеустрою.
Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною

27.

площею

28. .

1615-87-05

0,6500 га, розташованої по вул. Красовського.

Про надання повноважень щодо укладання договорів про

1616-87-05

оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної

ділянки. ~LA.U29.

30.

Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської
міської ради від 13.05.2010 р. Н!!1518-83-05
,,про
затвердження
Програми
соціально-економічного
та
культурного розвитку міста на 2010 рік" ( з наступними
змінами).
Про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по

1617-87-05

1618-87-05

галузі "Засоби масової інформації".

31.
32.

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради
від 13.05.2010 року Н!!1519-83-05 "Про бюджет міста на
2010 рік "та додатків 2,3,7".
Про виконання Постанови Київського апеляційного
адміністративного суду.

1619-87-05
1620-87-05

