
Броварська міська рада Київської обласrі 

РІШЕННЯ 

Про виесе1001 доповнень до міської Програми 

«дошкільна освіта)).на 2011-2014 р.р., 
заrвердженої рішеІПІJІМ БРоварської міської ради 

від 03.02.2011 N2 128-06-06 

Відповідно до поД81001 управлі1001 осві111 від 10.11.2011 N2 1237, на підставі 
рішень Броварської міської ради від 18.08.2011 Nt ЗОS-11-06 <<Про безоІШаПІе 
npийwrrrи у комунальну власність 1Сркrоріальної rромади · м.Бровари ДНЗ 
«Трембіта>>, від 20.10.2011 N!! 378-14-06 <<Про припнненш права корнстуванш 
земельними ділянками, затвердже1001 технічної докумекrації із землеустрою 
щодо передачі в орен,пу та у постійне корИС'І)'В8НШІ земельних ділянок, 
поновле1001 договорів оренди земельних ділянок, наданнJІ дозволів на СІСJUІД8ННJІ 
технічної документації на оформле1001 права корнстуваннJІ земепьннми 
ділянками, нада1001 дозволів на розроблеКІUІ проектів землеустрою щодо 
відведенш ~емельних ділянок юридичним і фізичним особам та внесеКІUІ змін до 
рішень Броварської міської радИ)), керуючись пунктом 22 етаnі 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань освіти, науки, культури та реліrії Броварська міська 
рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Внести доповнеКШІ до pime1001 Броварської міської ради від 03.02.2011 N2 
128-06-06 <<Про затвердже1001 міської програми <<дошкільна освіта» на 
2011-2014 р.р.>> згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню провоДИ111 фінансуванш в межах кошrів, 
заrвердженнх в бюджеті міста на 2012 рік. 

З. Кокrроль за внкон8НІUІМ цього ріmеКШІ поклас111 на заступннка міського 
голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від _____ _ 
N!! ______ _ 
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