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рішень, прийнятих на сорок другій черговій сесії 
Броварської міської ради V скликaннJI 

42 

від 28 серпня 2008 року 

Назва рішення 
Номер 
рішення 

1. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 825-42-05 
територіальної громади м. Бровари центрального 
теплового пункту та теплової мережі до житлового 

будинку по вул. Грушевського, 7. ~ц.ц... 
2. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 826-42-05 

територіальної громади м. Бровари квартири Н!! 126 в 
житловому будинку по вул. Возз'єднання, 9. 

3. Про надання дозволу комунальному підприємству 827-42-05 
«Служба замовника» на списання основних засобів, що 

перебувають у нього на балансі. 

4. Про встановлення орендної плати. 828-42-05 
5. Про звільнення Київської обласної організаціі 829-42-05 

фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» від плати 

за використання приміщення фізкультурно-оздоровчого 
закладу «Плавальний басейн <d(упавю). 

б. Про безоплатне приЙНJrrnI у комунальну власність 830-42-05 
територіальної громади м. Бровари житлового фонду, що 
знаходиться на балансі ЗАТ «Броварський деревообробний 
комбінат». 

7. Про затвердження доповнення до переліку об'єктів, що 831-42-05 
перебувають у комунальній власності територіальної 
громади м. Бровари та підлягають приватизації у 2008 році. 

8. Про затвердження нової редакції Статуту комунального 832-42-05 
підприємства Броварської міської ради «Служба 

замоввикю). ~ ~~ 
9. Про погодження мicЦJI розташування земельної ділянки 833-42-05 

для розміщення багатоквартирного житлового будинку 

товариству з обмеженою відповідальністю <<ХІСТОРІ». ~"1...-D "Cи~ 
1 о. Про припинення права користування земельними 834-42-05 

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. ~IМA... 

11. Про продаж земельної ділянки, надання дозволу на продаж 835-42-05 
земельних ділянок. 

12. Про передачу земельних ділянок ГPOMaдsmaм у власність та 836-42-05 
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виесевня змів до рішення Броварської міської ради. 
Про затвердження Тимчасового положення про порядок 
проведення аукціонів із набyтrя права оренди земельних 
ділянок в м. Бровари. 
Про затвердження договорів оренди землі та договорів 
купівлі-продажу земельних ділянок. 
Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2008 рік. 
Про втрату чинності рішення міської ради від 07.07.2005 N!! 
740-35-04 «Про створення Єдиного дозвільного вікна». 
Про підсумки виконання Програми соціально
економічного та культурного розвитку м. Бровари за І 
півріччя 2008 року. 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

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). 
Про затвердження нового складу адміністративної комісії. 
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 р. N!! 591-32-05. 
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 р. N!! 592-32-05. 
Про внесення змін до <<Міської програми по будівництву та 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2009 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 593-32-05. 
Про внесення змін до <<Міської програми по будівництву та 
реконструкції загальноосвітніх, дошкільних закладів та 
закладів культури на 2008-2009 роки», затверджених 
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 
595-32-05. 
Про внесення змін до Генерального плану міста. 
Про внесення змін до структури, загальної чисельності 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 

ради. ~ЦМ. 
Про затвердження Програми правової освіти населення 
міста Бровари на 2008-2009 роки. 
Про затвердження Програми перспективного розвитку 
теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих 
технологій по кп <<Броваритеплоенергомережа» на П 
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niвріччи 2008 року. 
28. Про доповнення до «Міської програми фінансової 852-42-05 

підтримки житлово-будівельних кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на 2008-2010 
роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
21.02.2008 р. Н!! 630-33-05. 

29. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 853-42-05 
Бровари за І півріччя 2008 року. 

30. По внесення змін до рішення Броварської міської ради від 854-42-05 
14.01.2008 року Н!! 616-32-05 «Про бюджет міста на 2008 
рію) та додатків 1,2,3,4,6. 

31. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 855-42-05 
Бровари». 
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