
проект 

ПЕРЕЛІК 

рішень, прийНJIТИX на ТРИДWIТЬ другій (позачерговій) сесії 
Броварської міської ради V скликання 

ВІД І 4 січня 2008 року 

Н!! 
піп Назва рішення 

1. Про реєстрацію договорів купівлі - продажу. 
2. Про затверд>кення порядку І нормаТИВІВ відрахування 

господарськими організаціями до місцевого бюджету 
частини прибугку (доходу) за результатами фінансово

господарської діяльності у 2007 році. 
3. Про хід виконання міської Програми ,,подвір'я" на 2007-

2011 роки. 
4. Про затвердження міської Програми утримання та 

розвитку об' єктів житлово-комунального господарства на 
2008-2010 роки. ~~ 

5. Про затвердження Програми перспективного розвитку . 
теплопостачання МІста та впроваджеННJI 

енергозберігаючих технологій по кп 
"Броваритеплоенергомережа" на 2008 рік. ~.~ 

6. Про затвердження Програми енергозбереження по 
комунальному підприємству «Служба замовника» на 2008 . 
РІК. 

Номер 

РІшення 

585-32-05 
586-32-05 

587-32-05 

588-32-05 

589-32-05 

590-32-05 

7. Про затвердження міської Програми по будівництву та 591-32-05 
реконструкції об' єктів соціального призначеННJI на 2008-
2009 роки. .3м.:~ 

8. Про затвердження міської програми по будівництву та 592-32-05 
реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки. 

9. Про затверджеННJI міської програми по будівництву та 593-32-05 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2009 роки. ~LA,.U.... 

10. Про затверджеННJI міської програми по вивчеlDПO процесів 594-32-05 
підтоплення на території м. Бровари на 2008 рік. ~ 

11. Про затверд>кення міської Програми по будівництву та 595-32-05 
реконструкції загальноосвітніх та дошкільних закладів на 
2008 - 2009 роки. ~(М.L. 

12. Про затверд>кеННJI Програми розробки містобудівної 596-32-05 
документації в м. Бровари. -1..~ 

13. Про BHeCeННJI змін до рішеШIJI Броварської міської ради від 597-32-05 
28.12.06 Н!! 199-14-05 "Про затверджеННJI Програми 
запобігання дитячій безпритульності і бездогJUlДНОсті на 
2006 - 2010 роки". 

14. Про BHeCeННJI доповнень до Програми підтримки 598-32-05 



J. 

підприємства «Центр соціально-трудової, професійної та 
медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та 
молодих інвалідів» Броварського міського товариства 
інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату 
«Прагнення» на 2004-2009 роки. ~ ~~ 'Z4.иим~ 

15. Про внесення змін до міської програми «Обдарованість» на 599-32-05 
2005-2012 р.р. 

16. Про затвеРД)JсеННJI міської програми «Дошкільна освіта» на 600-32-05 
2008-2010 р.р. 

17. Про затвердження міської програми «Загальна сереДНJI 601-32-05 
освіта» на 2008- 2010 р.р. З..ц.tLU..r... 

18. Про затвеРД)JсеННJI міської програми «ПозашКЇЛЛJl» на 2008- 602-32-05 
2010 р.р. 

19. Про надбавки до посадових окладів працівників освіти у 603-32-05 
2008 році. 

20. Про затверджеННJI додатків до Програм відділу культури 604-32-05 
на 2007 - 2012 роки. 

21. Про затвеРД)1сеННJI Програми профілактики захворюваності 605-32-05 
населенНJI міста Бровари вірусним гепатитом А на 
2008-2011 роки. 

22. Про затверджеННJI додатку до Програми профілактики 606-32-05 
злочинності, зміцненНJI правопорJJДКy, охорони прав і 

свобод громадив у м. Бровари на 2007 - 2009 роки. ~и.w..JooD "I'c.UoШ":~ 
23. Про затверджеННJI Програми дiJJ.льності та фінансової 607-32-05 

підтримки Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлеННJI на 2008 рік. ~&.L.\.L 

24. Про затвеРд>ІсеННJI Програми дiJJ.льності та фінансової 608-32-05 
підтримки редакції газети "Броварська панорама" у 2008 . 
рОЦІ. 

25. Про затверджеlПlJl Програми дiJJ.льності та фінансової 609-32-05 
підтримки Комунального підприємства Броварської 
міської ради "Телестудія ,,наше місто" у 2008 році. 3.w.:&.4.ц.. 

26. Щорічний звіт про здійснеННJI державної регуляторної 610-32-05 
політики виконавчими органами Броварської міської ради. 

27. Про затверджеlПlJl Програми по відшкодуванню витрат за 611-32-05 
безкошrовне перевезеННJI без обмежень пільгових 
категорій населеННJI м. Бровари пасажирським 
автомобільним транспортом загального користування на 

2008 рік . ....ltм.tA.ц. 
28. Про затверджеlПlJl Програми охорони навКОJlИIІІНЬОГО 612-32-05 

природного середовища на 2008-2012 роки. ~им.. 
29. Про затвеРд>ІсеlПlJl Програми соціально-економічного та 613-32-05 

культурного розвитку міста Бровари на 2008 рік. ~~ 
30. Про доповнеlПlJl до плану діяльності з підготовки проеюів 614-32-05 

реrymrroрних аюів на 2008 рік. 



31. Про звільнення від сплати державного мита. 
32. Про бlОДЖет міста на 2008 рік. ~&.W-
33. Про припинення права користування земельними 

ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленнlО права користуванНJI земельними ділянками 
IОридичним і фізичним особам. 

34. Про HaдaHНJI дозволу на ПРОДa>lС земельних ділянок. 
35. Про внесення змін до рішенНJI Броварської міської ради від 

29.11.07 N!! 538-29-05 "Про затвердхсенНJI ставок орендної 
плати за земельні ділянки в м. Бровари". 

615-32-05 
616-32-05 
617-32-05 

618-32-05 
619-32-05 
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