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РІшень, прийнятих на сороковlИ позачеРГОВІИ сеСll 

Броварської міської ради V СКJIИl(ання 

від 25 липня 2008 року 

Номер 

Назва рішення 
. 

РІшення 

1. Про розпуск виконавчого комітету Броварської міської 786-40-05 
ради. 

2. Про утворення виконавчого комітету Броварської міської 787-40-05 
ради V скликання, визначення його чисельності та 
затвердження персонального складу. ~.~ 

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 788-40-05 
власність територіальної громади м. Бровари центрального 
теплового пункту та теплових мереж до житлового 

будинку по вул. Грушевського, 7. 
4. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 789-40-05 

територіальної громади м. Бровари транспортних засобів. 
5. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 790-40-05 

територіальної громади м. Бровари закінченої 
будівництвом реконструкції басейну «Схід». 3~~ 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 791-40-05 
власність територіальної громади м. Бровари житлового 

будинку по вул. Олімпійська 9-а. 
7. Про внесення змін до Міської програми оформлення прав 792-40-05 

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

8. Про встановлення пільгової орендної ставки. 793-40-05 
9. Про затвердження переліку об' єктів, що перебувають у 794-40-05 

комунальній власності територіальної громади м. Бровари 
та підлягають приватизації у 2008 році. 

10. Про затвердження «Міської програми комплексної 795-40-05 
реконструкції кварталів застарілого житлового фонду в м. 
Бровари на 2008-2015 роки». ~~ 

11. Про безоплатну передачу громадянам міста газового 796-40-05 
обладнання. 

12. Про затвердження передавального акту матеріальних 797-40-05 
цінностей Броварського виробничого управління 
комунального господарства комунальному підприємству 

«Служба замовника» та виділення коштів. 
13. Про списання дебіторської заборгованості, строк позовної 798-40-05 

давності якої минув. 
14. Про внесення змін до Програми соціального захисту 799-40-05 

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



~ 

15. Про внесення змін та доповнень до міської Програми 800-40-05 
«Загальна середня освіта на 2008-2010 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008р. N!! 601-
32-05. 

16. Про створення професійного ліцею технологічного 801-40-05 
профілю у складі Навчально - виробничого центру 
творчості молоді Броварської міської ради. 

17. Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 802-40-05 
реконструкції об' єктів соціального призначення на 2008 -
2009 роки», затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14.01.2008 р. N!! 591-32-05. 

18. Про внесення змін до міської програми по будівництву та 803-40-05 
реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. N!! 592-32-05. 

19. Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 804-40-05 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського 

призначення на 2008-2009 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 593-32-05. 

20. Про погодження місць розташування земельних ділянок 805-40-05 
під розташування об' єктів Броварській міській раді. 

21. Про затвердження переліку земельних ділянок, що 806-40-05 
призначені для надання в оренду через аукціон в м. 

Бровари. 

22. Про припинення права користування земельними 807-40-05 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформлешпо права користування земельними ділянками 

юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішення 
Броварської міської ради. ~~ 

23. Про надання дозволу на продаж земельних ділянок. 808-40-05 
24. Про передачу земельних ділянок громадинам у власність та 809-40-05 

внесення змін до рішення Броварської міської ради. ~Uu... 
25. Про внесення змін в додаток 2 до рhпення Броварської 810-40-05 

міської ради від 26.10.06 N!! 144-10-05 «Про затвердження 
Положення та персонального складу погоджувальної 

комісії по вирішеmпo спірних земельних питань та інших 
питань, пов'язаних з розмежуванням земельних дїЛЯНою>. ~""I:..tA • О ~~ 

26. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 811-40-05 
міської ради від 14.01.2008 N!! 613-32-05 «Про 
затвердження Програми соціально - економічного та 
культурного розвитку міста на 2008 рію> (з наступними 
змінами). 

27. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 812-40-05 
14.01.2008 року N!! 616-32-05 <d1po бюджет міста на 2008» 



та додатків 1,2,3,4,5,6. 
28. Про затверджеННJI змін до структури, загальної чисельності 813-40-05 

апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 
ради. 3.....-·~ 

29. Про затвердження плану роботи Броварської міської ради 814-40-05 
на П півріччя 2008 року. 

30. Про акредитацію засобу масової інформації при 815-40-05 
Броварській міській раді. 

31. Про внесення змін у додатки 1,2 рішення Броварської 816-40-05 
міської ради від 14.01.2008 року Н!! 607-32-05 «Про 
затверджеННJI Програми діяльності та фінансової 
підтримки міськрайонного радіомовлення у 2008 році». 
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