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ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на тридцять восьмій сесії Броварської 
міської ради V скликання 

від 26 червня 2008 року 

Назва рішення 

Номер 

рішення 

1. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних 761-38-05 
засобів, що знаходяться на балансі кп 
«Броваритеплоенергомережю>. 

2. Про реєстрацію договору купівлі-продажу. 762-38-05 
3. Про встановлення пільгової орендної плати. 763-38-05 
4. Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку 764-38-05 

використання плати за оренду комунального майна 

територіальної громади м. Бровари, затвердженої рішенНJIМ 
Броварської міської ради від 05.10.2006 Н!!118-09-05, з . 
наступними ЗМІНами. 

5. Про надання дозволу комунальному підприємству 765-38-05 
«Служба замовникю> на відчуження 33/50 частини 
будинку, сараю та гаража по вул. Старотроїцькій, 132-б, 
що перебувають у комунальній власності територіальної 

громади м. Бровари. -~~IOU.L 
6. Про затвердження оптимізованої схеми перспективного 766-38-05 

розвитку централізованого теплопостачання міста Бровари. 
7. Про внесення змін до Програми соціального захисту 767-38-05 

пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених верств 
населення на 2006-2009 роки. ~~~ ~~с...ч, 

8. Про погашення заборгованості за житлово-комунальні 768-38-05 
послуги окремим мешканцям міста. 

9. Про затвердження Положення про прийомну сім'ю 769-38-05 
термінового влamтyвaнНJl. 

10. Про хід виконання міської Програми «Обдарованість», 770-38-05 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
11.11.2004 р. Н!! 571-26-24. 

11. Про внесення зміни до Генерального плану міста. 771-38-05 
12. Про внесення змін до Програми розробки містобудівної 772-38-05 

документації в м. Бровари, затвердженої рішеННJIМ 
Броварської міської ради від 14.01.2008р. Н!!596-32-05. 

13. Про затвердження змін до Детального плану території VI 773-38-05 
житлового району. І етап. Схема планування території. 

14. Про припинення права користування земельним діJIJIНКами, 774-38-05 
надання в оренду земельних ділянок, HaдaннJI дозволів на 
виготовлення технічної документації по оформленню 
права користування земельними дiлJIНкaми юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської 



міської ради. 3.АА .. : ~ 
15. Про продаж ділянок, надання дозволу на продаж 775-38-05 

земельних ділянок та BHeCeННJI змін до рішення 
Броварської міської ради. j ..... ~~ 

16. Про передачу земельних ділянок rpoM8ДJIНaм у власність та 776-38-05 
внесення змін до рішення Броварської міської ради. ~ ~ 

17. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 777-38-05 
регуляторних актів на 2008 рік. 

18. Про припинення акредитації засобу масової інформації при 778-38-05 
Броварській міській раді. 

19. Про внесення змін до «Міської проrpами по будівництву та 779-38-05 
реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008-
2009 роки», затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14.01.2008 р. N!! 591-32-05. 

20. Про внесення змін до «Міської проrpами по будівництву та 780-38-05 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2009 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 593-32-05. 

21. Про внесення змін до « Міської проrpами по будівництву 781-38-05 
та реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 

14.01.2008р. N!! 592-32-05. 
22. Про BHeCeННJI змін та доповнень до рішеННJI Броварської 782-38-05 

міської ради від 14.01.2008 року N!! 613-32-05 <<Про 
затверджеННJI Проrpами соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2008 рію) (з наступними 
змінами). 

23. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 783-38-05 
14.01.08 року N!!616-32-05 «Про бюджет міста на 2008 рїю) 
та додатків 1,2,3,4,6. 
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