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ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на тридцять п'ятій сесії Броварської 
міської ради V скликання 

від 27 березня 2008 року 

Назва рішення 

Номер 

рішення 

1. Про надання дозволу кп " Броваритеплоенергомережа "на 664-35-05 
списання основних засобів, що перебувають у нього на 
балансі. 

2. Про встановлення пільгових орендних ставок та внесення 665-35-05 
змін до рішення ради від 21.02.2008 Н!! 624-33-05. 

3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 666-35-05 
територіальної громади м. Бровари вбудовансг 

прибудованого приміщення в будинку по вул. Короленка, 

74. 
4. Про призначення балансоутримувач а частини житлового 667-35-05 

будинку по вул. Старотроїцькій, 132. 
5. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 668-35-05 

власність територіальної громади м. Бровари зовніппrix 

інженерних мереж до житлового будинку по вул. 

ОлімпіЙськіЙ,8-б. 

6. Про внесення доповнень до міської Програми "Утримання 669-35-05 
та розвитку об' єктів житлово комунального 
господарства на 2008 - 2010 роки", затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 588-32-05. 

7. Про визначення виконавця послуг з утримання будинків та 670-35-05 
при будинкової території. 

8. Про результати аудиту комунального підприємства 671-35-05 
"Броваритеплоенергомережа" та затвердження 
"Оптимізованої схеми централізованого теплопостачання 
міста Бровари". 

9. Про хід виконання міської Програми відпочинку та 672-35-05 
оздоровлення дітей на період до 2008 року. 

1 о. Про хід виконання рішення Броварської міської ради за Н!! 673-35-05 
298-20-05 від 26.04.2007 ,,про затвердження Положення 
про стипендії міської ради кращим студентам вищих 
навчальних закладів міста". 

11. Про затвердження договору про співробітництво' між 674-35-05 
Броварською міською радою та Представництвом 
благодійної організації "Кожній дитині" в Україні. ~jA.v"J • .",0 ТА. 'tIЦ.'~ 

12. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 675-35-05 
20.12.2007 Н!! 556-30-05 ,,про зміну профілю дошкільних 
навчальних закладів "Золота рибка", "Барвінок", 
"Теремки" та прийняття нової редакції Статутів". 



~ 

13. Про затвердження доповнень до міської Програми 676-35-05 
,,3агальна середня освіта" на 2008 - 2010 рр., затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 N!! 601-
32-05. 

14. Про затвердження доповнень до міської Програми 677-35-05 
"Позашкілля" на 2008 - 2010 рр., затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 N!! 602-32-05. 

15. Про внесення змін до міської програми ,,3 любов'ю до 678-35-05 
рідного міста Бровари", затвердженої рішення Броварської 
міської ради від 21.02.08 N!! 636-33-05. 

16. Про внесення змін та доповнень до "Міської програми по 679-35-05 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального 
призначення на 2008 - 2009 роки", затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 N!! 591-32-05. 

17. Про внесення змін та доповнень до "Міської програми по 680-35-05 
будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2008-
2009 роки" затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14.01.2008р. N!! 592-32-05. 

18. Про затвердження "Міської Програми по будівництву 681-35-05 
павільйонів бюветного водопостачання з артезіанських 

свердловин на 2008 - 2010 роки". ~.\A.ц... 
19. Про затвердження "Міської програми по будівництву IV 682-35-05 

житлового району на 2008 - 201 О роки". З. __ "" ... :~ 
20. Про внесення змін до ,,Міської програми по будівництву та 683-35-05 

реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2009 роки", затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 N!! 593-32-05. 

21. Про погодження місць розташування земельних ділянок 684-35-05 
під розташування об'єктів юридичним особам. 

22. Про надання в оренду земельних діляноІС, надання дозволів 685-35-05 
на виготовлення технічної документації по оформлев:ию 
права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам. ..з~~ 

23. Про продаж земельних діЛJIИок, надання дозволу на 686-35-05 
продаж земельних ділянок та внесеИНJI змін до рішеИНJI 
Броварської міської ради. 

24. Про передачу земельних дiЛJIИок громадянам у власність, 687-35-05 
продовжеИНJI терміну користування земельними ділянками 
та внесеИНJI змін до рішень Броварської міської ради. ~~ 

25. Про підготовку аукціонів з продажу права на оренду 688-35-05 
земельних ділянок. 

26. Про затвердження строків проведеИНJI звітів депутатів 689-35-05 
Броварської міської ради перед виборцями. 

27. Про Хід виконання Стратегічного плану економічного 690-35-05 
розвитку м. Бровари у 2007 році. 
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Про хід виконання "Програми розвитку пасажирського 691-35-05 
автомобільного транспорту в м. Бровари на 2005-2010 
роки" за 2007 рік. 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 692-35-05 
міської ради від 04.07.02 Н!! 53-04-24 "Про пайову участь .lc.:.~ 
(внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Бровари". Ам.. }a.1NW-;!J 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 693-35-05 
міської ради від 14.01.2008 Н!! 613-32-05 "Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2008 рік" (з наступними 
змінами). 

Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 694-35-05 
регуляторних актів на 2008 рік. 
Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 695-35-05 
Бровари за 2007 рік. 
Про розгляд показників бюджету міста на 2008 рік та 696-35-05 
виконання бюджету міста за 2007 рік за програмно-
цільовим методом бюджетування. 

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 697-35-05 
14.01.2008 року Н!! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 
рік" та додатків 1,2,3,4,6. 
Про акредитацію засобу масової інформації при 698-35-05 
Броварській міській раді. ~~.."jJ ~.~ 
Про внесення змін до статутного фонду комунального 699-35-05 
підприємства Броварської міської ради Київської області 
,,Броваритеплоенергомережа" . Rrw..fo.~...c.D ~иc: ~ 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради Н!! 700-35-05 
589-32-05 від 14.01.2008р. "Про затвердження Програми 
перспективного розвитку теплопостачання міста та 
впровадження енергозберігаючих технологій по кп 
"Броваритеплоенерroмережа" на І піврічч.и 2008 року". 

38. Про затвердження змін до Детального плану території VI 701-35-05 
житлового району. І етап. Схема планування території. 

39. Про внесення змін в Статут комунального підприємства 702-35-05 
Броварської міської ради "Бровари-Флора". 

40. Про внесення змін до Положення про звання ,,почесний 703-35-05 
громадянин міста Бровари", затвердженого рішеННJIМ 
Броварської міської ради від 23.11.2006 року Н!! 163-11-05. 

41. Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення 704-35-05 
техногенної та пожежної безпеки в м. Бровари на період до 
201 О року, затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 10.06.2004р. Н!! 483-22-24. 
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