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ПЕРЕЛІК 

рішень, ПРИЙНJlТИХ на тридцять сьомій сесії Броварської 
міської ради V скликання 

від 29 травня 2008 року 

Назва рішення 

Номер 

рішення 

1. Про надання дозволу комунальним підприємствам та 729-37-05 
організаціям на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

2. Про надання дозволу комунальним підприємствам на 730-37-05 
продаж основних засобів, що перебувають у них на 

балансі. 
3. Про надання дозволу на безоплатну передачу пускового 731-37-05 

комплексу першої черги будівництва міського кладовища 
по вул. Кутузова м. Бровари, що перебуває на балансі 
відділу капітального будівництва. 

4. Про надання згоди на безоплатне прийнятrя в комунальну 732-37-05 
власність територіальної громади м. Бровари житлового 
фонду, що знаходяться на балансі ЗАТ "Броварський 
деревообробний комбінат". 

5. Звіт про виконання заходів міської Програми утримання 733-37-05 
та розвитку об' єктів житлово - комунального господарства 

за січень - квітень 2008 року. 
6. Про хід виконання "Програми енергозбереження по 734-37-05 

комунальному підприємству" Служба замовника" на 2007 
- 2008 роки". 

7. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 735-37-05 
17.04.2007р. Н!! 287 - 19- 05 "Про припинення діяльності 
Броварського виробничого управління комунального 
господарства шляхом його приєднання до комунального 

підприємства "Служба замовника" із змінами від 
25.10.2007р. Н!! 477-28-05 та від 24.04.2008р. Н!! 710-36-05. 

8. Про результати аудиту правильності нарахування тарифів 736-37-05 
на теплову енергію, а також проведення перевірки 
фінансово - господарської діяльності комунального 
підприємства "Броваритеплоенергомережа " за 2007 рік. 

9. Про внесення змін до статутного фонду комунального 737-37-05 
підприємства Броварської міської ради Київської області 
"Броваритеплоенергомережа" . ~", .•... IL ~~ 

10. Про хід виконання Програм coцi~ еКОНОМІЧНОГО та 738-37-05 
культурного розвитку за І квартал 2008 року. 

11. Про хід виконання заходів Програм соціально - 739-37-05 
економічного та культурного розвитку міста Бровари 

станом на 01.05. 2008 року. 



~ 

12. Про хід виконання заходів "Міської Програми по 
будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2008 
- 2009 роки" станом на 01.05.2008 року. 

13. Про внесення змін до міської Програми по будівництву та 
реконструкції об' єктів соціального призначення на 2008 -
2009 роки, затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14.01.2008 N!! 591-32-05. 

14. Про внесення змін до "Міської програми по будівництву та 
реконструкції інженерних мереж на 2008-2009 роки", 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
14.01.2008 N!! 593-32-05. 

15. Про внесення змін до Генерального плану містао 

16. Про припинення права користування земельними 

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. 

740-37-05 

741-37-05 

742-37-05 

743-37-05 
744-37-05 

17. Про продаж земельних ділянок та внесення змін до рішень 745-37-05 
Броварської міської ради. ~Lц..&. 

18. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 746-37-05 
продовження терміну користування земельними ділянками 
та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 3~ оа..щ. 

19. Про внесення змін в додатки 1,2 рішення Броварської 747-37-05 
міської ради від 14.01.2008 N!! 609-32-05 "Про 
затвердження Програми діяльності та фінансової 
підтримки Комунального підприємства Броварської 
міської ради " Телестудія ,,наше місто" у 2008 році". 

20. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності 748-37-05 
апарату міської ради та Вl!Конкому, виконавчих органів 

ради. ~ц.u.. 
21. Про внесення змін в п.2 рішення сесії Броварської міської 749-37-05 

ради від 26.04.07 N!! 299-20-05 ,,про впорядкування умов 
оплати праці міського голови". 

22. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 750-37-05 
регуляторних актів на 2008 рік. 

23. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 751-37-05 
Бровари за І квартал 2008 року. 

24. Про результати розгляду відповіді керівника Броварського 752-37-05 
РП ЗАТ <<А.В.С. Київобленерго» на депутатський запит. 

25. Про визнання таким, що втратило чинність рішення 753-37-05 
Броварської міської ради від 09.09.2004р. N!!509-24-24 " 
Про створення комунального підприємства Броварської 
міської ради "Бровариблaroустрій". 

26. Про внесення змін у додатки 1, 2 рішення Броварської 754-37-05 



міської ради від 14.01.2008р. Н!! 607-32-05 "Про 
затвердження Програми діяльності та фінансової 

підтримки редакції міськрайонного радіомовлення у 2008 
році". 

27. Про внесення змін в додатки 1,2 рішення Броварської 755-37-05 
міської ради від 14.01.2008 Н!! 608-32-05 "Про 
затвердження Програми діяльності та фінансової 

підтримки редакції газети "Броварська панорама" у 2008 
році". 

28. Про внесення змін та доповнень до Програми охорони 756-37-05 
навколишнього природного сереДОВИІЦа на 2008 - 2012 
роки, затвердженої рішенням міської ради від 14.01.2008р. 
Н!! 612-32-05. . 

29. Про внесення змін до кошторису витрат грошових 757-37-05 
надходжень до місцевого природоохоронного фонду на 
2008 рік, затвердженого рішенням міської ради від 
24.04.2008р. Н!! 709-36-05. 

30. Про внесення змін до Положення про міський конкурс 758-37-05 
"Людина року міста Бровари", затвердженого рішенням 
міської ради від 26.11.2006 року Н!! 162-11-05. 

31. Цро внесення змін та доповнень до рішення Броварської 759-37-05 
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). 
32. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 760-37-05 

від 14.01.2008 року Н!! 606-32-05 "Про бюджет міста на 
2008 рік" та додатків 2,3,6. 
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