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ПЕРЕЛІК 

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

від 14 вересня 2010 року 

Назва рішення 

Номер 

рішення 

1. Про безоплатне ПРИЙНЯ1їя у комунальну власність 1633-89-05 
територіальної громади м. Бровари квартир, що 
перебувають у державній власності. 

2. Про надання дозволу на передачу комунального майна 1634-89-05 
територіальної громади міста. 

3. Про безоплатне ПРИЙНЯ1їя у комунальну власність 1635-89-05 
територіальної громади м. Бровари трансформаторної 
підстанції ТП-979 з електричними мережами. 

4. Про надання дозволу на передачу закінчених будівництвом 1636-89-05 
об»єктів, що перебувають на балансі відділу капітального 
будівництва Броварської міської ради. 

5. Про затвердження планів використання коштів, отриманих 1637-89-05 
від передачі комунального майна в оренду. 

6. Про затвердження передавального акту Броварської 1638-89-05 
вечірньої загальноосвітньої школи 11-111 ступенів 
управління освіти Броварської міської ради. 

7. Про зміну назви та затвердження в новій редакції статуту 1639-89-05 
Броварського навчально-виховного об'~нання 
управління освіти Броварської міської ради. 

8. Про введення додаткової штатної одиниці акомпаніатора 1640-89-05 
ДJIJJ Народного вокального ансамблю «Калинка» Будинку 
дитячої та юнацької творчості. 

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою 1641-89-05 
щодо передачі в оренду та у постійне користування 
земельних ділянок, продовження термінів користування 
земельними ділянками, надання дозволів на складання 
технічної документації по оформлеННІ0 права 
користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам. 

10. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 1642-89-05 
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. 



11. Про попереднє погодження місць розташування малих 
архітектурних форм. 

12. Про продаж земельних ділянок. 

13. Про надання повноважень щодо укладання договору про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки. 

14. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради від 20.05.201 О року Н!! 1534-84-05. 

15. Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0120 га, розташованої на перетині вул. 
Олександра Блока та вул. Марії Лагунової. 

16. Про підготовку та проведення земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,0600 
га, розташованої по вул. Чкалова, 4-а. 

17. Про розроблення містобудівного обrpунтування 
розміщення комплексу житлових будинків по вул. Кірова в 
районі будинку Н!!28. 

18. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Бровари». 

19. 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». 

20. Про призначення головного редактора газети «Нове 

житrя». 
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