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піп 

ПЕРЕЛІК 

рішень, ПРИЙНЯТИХ на ТРидцJlТЬ шостій сесії Броварської 
міської ради V скликання 

від 24 квітня 2008 року 

Номер 

Назва рішення 
. 

РІшення 

1. Про надання дозволу комунальним організаціям та 705-36-05 
установам на списання основних засобів, що перебувають 

у них на балансі. 

2. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 706-36-05 
територіальної громади м. Бровари зовніІІІНіх інженерних 
мереж до житлового будинку по вул. Олімпійській, 8-б. 

3. Про внесення змін до додатку 2 рішення Броварської 707-36-05 
міської ради від 17.04.2007 року Н!! 286-19-05 «Про 
затвердження програми приватизації об'єктів права 

комунальної власності територіальної громади м. Бровари 
на 2007-2008 роки». 

4. Про надання дозволу комунальному підприємству 708-36-05 
«Служба замовника» на продаж транспортних засобів, що 

перебувають у нього на балансі. ~ 
5. Про затвердження кошторису витрат грошових 709-36-05 

надходжень до міського природоохоронного фонду на 2008 
piK.~ 

6. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 710-36-05 
17.04.2007 року Н!! 287-19-05 <d1po припинення діяльності 
виробничого управління комунального господарства 
шляхом його приєднання до комунального підприємства 

«Служба замовника» із змінами від 25.10.2007 Н!! 477-28-
05. 3~UA.L 

7. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 711-36-05 
"Служба замовника", затвердженого рішеННJIМ Броварської 
міської ради від 23.08.2007 Н!! 420-26-05. 

8. Про затвердження міської Програми відпочинку та 712-36-05 
оздоровлення дітей на період 2008 - 2012 років. 

9. Про списання кредиторської заборгованості, строк 713-36-05 
позивної давності якої минув. 

10. Про став розвитку фізичної культури і спорту в місті 714-36-05 
Бровари за 2007 рік. 3..uA.1ЛU.. 

11. Про припинення права користування земельними 715-36-05 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішення 
Броварської міської ради. J.cмц.ц.. 



12. 

13. 

14. 

15. 

Про продаж земельних ділянок, HaдaННJI дозволу на 716-36-05 
продаж земельних діЛJlНОК. ....lu / t4 • , 

Про передачу земельних діЛJlНОК ГPOMaдJlHaм у 717-36-05 
власність, продовження терміну користування 
земельними діЛJlНКами та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. З~~ 
Про розгляд протесту прокурора міста Бровари старшого 718-36-05 
радника юстиції О.Г. Наджафова від 22.04.2008 р. Н!! 620 на 
рішеННJI Броварської міської ради від 21.02.08 Н!! 647-33-05 
"Про затверджеННJI нормативної грошової оцінки земель 
міста Бровари". 

Про хід виконання Програми залучення інвестицій та 719-36-05 
поліпшення інвестиційного клімату в м. Бровари на 2007 -
2008 роки у 2007 році. 

16. Про результати звітів депутатів міської ради перед 720-36-05 

17. 
18. 
19. 

. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

виборцями та зустрічей з ними. 
Про розробку детального плану території. 
Про внесення змін до Генерального плану міста. 
Про делегування повноважень виконавчому комітету 
Броварської міської ради щодо надання дозволів на 
будівництво об' єктів (peKoHCТPYКЦЇJI, peKOHCТPYКЦЇJI з 
розширеННJIМ, peCTaвpaцїJI, перепланування, 

переобладнання, технічне переоснащеННJI, капітальний 
ремонт, благоустрій територіі) об' єктів містобудувавни 
незалежно від форми власності. ft.t".f1'- ""C.C.L~ ~. ~ 

721-36-05 
722-36-05 
723-36-05 

Про ефективність роботи Броварського МВ ГУ МВС 724-36-05 
Украіни в Київській області щодо захисту прав, свобод та 
законних інтересів громадян, охорони і забезпечеИНJI 
громадського порядку в місті Бровари. 
Про затверджеННJI змін до структури, загальної чисельності 725-36-05 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 

ради. ~I.t.u.. 
Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради Н!! 726-36-05 
700-35-05 від 27.03.2008 р. ,,про BHeCeННJI змін до рішеННJI 
Броварської міської ради Н!! 589-32-05 від 14.01.2008 р. 
"Про затверджеННJI Програми перспективного розвитку 
теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих 
технологій по кп ,,Броваритеплоенергомережа" на І 
півріччя 2008 року". 
Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради 727-36-05 
від 14.01.2008 року Н!! 616-32-05 ,,про бюджет міста на 
2008 рік" та додатків 2,3. 
Про депутатський запит до начальника Броварського РЕМ 728-36-05 
ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго». 
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