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ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на тридцить третій сесії Броварської 
міської ради V СКJIикaннJI 

від 21 тотого 2008 року 

Назва рішення 

Номер 
рішеННJ[ 

1. Про підсумки виконання Програми соціально-- 620-33-05 
економічного та культурного розвитку м. Бровари за 2007 
рік. 

2. Про Програму "Про участь м. Бровари у підготовці та 621-33-05 
проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу". ~~ 

3. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 622-33-05 
29.11.2007р. N!! 503-29-05 "Про надання дозволу на 
безоплатну передачу вартості об'єктів будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту, що перебувають на 
балансі відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради". 

4. Про надання дозволу виробничому управлінню 623-33-05 
комунального господарства на списання основних засобів, 
що перебувають у нього на балансі. 

5. Про встановлення пільгових орендних ставок. 624-33-05 
6. Про затвердження міської Програми оформлеННJ[ прав 625-33-05 

власності на нерухоме майно територіальної громади м. 
Бровари на 2008 рік. ~ 

7. Про надання дозволу комунальному підприємству 626-33-05 
"Служба замовника" на продаж транспортних засобів, що 
перебувають у нього на балансі. 

8. Про ліквідацію малого державного підприємства 627-33-05 
П " " артнер . 

9. Про надання згоди на безоплатне прИЙНJlТТя у комунальну 628-33-05 
власність територіальної громади м. Бровари ДНЗ в 
будинку по вул. Короленка, 74. 

10. Про хід виконання рішень Броварської міської ради щодо 629-33-05 
ефективного використання об'єктів комунальної власності 
за 2007 рік. 

11. Про затвердження міської Програми фінансової підтримки 630-33-05 
житлово-будівельних кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на 2008-2010 
роки. ~"""'-

12. Про затвердження міської Програми поводження з 631-33-05 
твердими побутовими відходами в м. Бровари на 2008-2011 
роки. 

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2007 632-33-05 



К!! 298-20-05 "Про затвердження Положення про стипендії 
міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів 
міста". 

14. Про BHeCeHНJI змін до рішення міської ради від 16.12.2004 633-33-05 
К!! 581-28-24 "Про затвердженНJI міської Програми 
соціального захисту дітей - сиріт та дітей, які залишилися 
без батьківського піклуванНJI, на 2005-2008 роки" із 
змінами від 24.02.2006 Н!! 935-44-04. ~IAAU-.J) ~'t.AA.O 

15. Про BHeCeHНJI змін до додатку 11 рішенНJI міської ради від 634-33-05 
26.05.2005 Н!! 734-34-04 "Про затвердженНJI нової редакції 
ПоложенНJI про відділ у справах сім'ї та молоді 
Броварської міської ради та внесення змін у структуру 
відділу у справах сім 'ї та молоді". 

16. Звіт управління освіти Броварської міської ради про 635-33-05 
використання коштів, отриманих від оренди не житлових 
приміщень комунальної власності за 2007 рік. 

17. Про затвердження міської Програми "З любов'ю до 636-33-05 
рідного міста Бровари". 

18. Про затвердження Проrpами фінансової підтримки 637-33-05 
Державного професійно - технічного навчального закладу 
"Броварський професійний ліцей" у 2008 році. 

19. Про внесення змін та доповнень до міської Програми 638-33-05 
"Обдарованість" на 2005-2012 роки, затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 11.11.2004р. Ни 571-
26-24. 

20. Про затвердження доповнень до міської Програми 639-33-05 
"Загальна середня освіта" на 2008-2010 роки, затвердженої 
рішеННJIМ Броварської міської ради від 14.01.2008 Н!! 601-
32-05. 

21. Про внесення доповнень до міської Проrpами "Дошкільна 640-33-05 
освіта" на 2008-2010 роки, затвердженої рішеННJIМ 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року Ни 600-32-05. 

22. Про затвердження доповнення до Проrpами розвитку 641-33-05 
рекреації дозвілля м. Бровари на 2007 - 2012 роки, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
29.11.2007 Н!! 530-29-05. 

23. Про затвердження Положення про Управління 642-33-05 
містобудування та архітектури Броварської міської ради в 
новій редакції. 

24. Про внесення доповнень до Статуту комунального 643-33-05 
підприємства Броварської міської ради "Служба 
замовника", затвердженого рішеННJIМ Броварської міської 
ради від 23.08.2007 Н!! 420-26-05. ~IМ' ..... " ~с...Щ, 

25. Про внесення змін та доповнень до рішенВJI Броварської 644-33-05 
міської ради від 14.01.2008р. Ни 592-32-05 ,.про 
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затвердження міської Програми по будівництву та 
реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки". 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 645-33-05 
міської ради від 14.01.2008р. Н!! 593-32-05 "Про 
затвердженНJI міської Програми по будівництву та 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначенНJI на 2008 - 2009 роки". 
Про BHeCeHНJI змін та доповнень до рішенНJI Броварської 646-33-05 
міської ради від 14.01.2008р. Н!! 591-32-05 "Про 
затвердження міської Проrpами по будівництву та 
реконструкції об' єктів соціального призначення на 2008-
2009 роки". 
Про затвердженНJI нормативної rpomoBoї оцінки земель 647-33-05 
міста Бровари. ~~ 
Про затвердження Тимчасового порядку проведенНJI 648-33-05 
земельних аукціонів щодо оренди землі в м. Бровари. ~~"' 
Про затвердження переліку земельних діЛJIНОК, що 649-33-05 
призначені для надання в оренду через аукціон в м. 

Бровари. '\м{..о-\A.w-A..D "Zu,.fШ.\.' ~ 
Про припиненНJI права користуванНJI земельними 650-33-05 
ділянками, надання в оренду земельних дїЛJIНок, HaдaнНJI 
дозволів на виготовленНJI технічної документації по 
оформленню права користуванНJI земельними діЛJIНКами 
юридичним і фізичним особам та BHeCeННJI змін до рішення 
Броварської міської ради. ~&Ц.C.. 
Про продаж земельних дїЛJIНОК, надання дозволу на 651-33-05 
продаж земельних дїЛJIНОК та внесення змін до рішення 
Броварської міської ради. 
Про передачу земельних ДЇЛJIНОК rpомадянам у власність, 652-33-05 
продовженНJI терміну користувaнНJI земельними дiЛJlНками 
та внесення змін до рішень Броварської міської ради. S~ 
Про затвердження змін до Статуту Фізкультурно- 653-33-05 
оздоровчого закладу "Плавальний басейн ,,купава" . 
Про внесення доповнення до п. 2.19 "Проrpами 654-33-05 
забезпечення техногенної та пожежної безпеки в м. 
Бровари на період до 2010 року". 
Про внесення змін в додаток рішеННJI Броварської міської 655-33-05 
ради від 14.01.2008 Н!! 611-32-05 "Про затвердження 
Програми по відшкодуванню витрат за безкоштовне 
перевезення без обмежень пільгових категорій HaCeneННJI 
м. Бровари пасажирським автомобільним транспортом 
загального користуванНJI на 2008 рік". 
Про внесення змін та доповнень до рішеННJI Броварської 656-33-05 
міської ради від 14.01.2008 Н!! 613-32-05 "Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 



4 
культурного розвитку міста на 2008 рік" з наступними 
змінами. 

38. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 657-33-05 
14.01.2008 року Н!! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 
рік" та додатків 2,3,4,5,6. 

39. Про ефективність роботи Броварського МВ ГУ МВС 658-33-05 
України в Київській області щодо захисту прав, свобод та 
законних інтересів громадин, охорони і забезпечення 
громадського порядку в місті Бровари. 
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