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ПЕРЕЛІК 

рішень, ПРИЙНJIТИХ на сорок сьомій черговій сесії 
Броварської міської радИ V скликання 

від 16 жовТНJI 2008 року 

Назва рішення 

Номер 

рішення 

1. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних 886-47-05 
засобів, що знаходяться на балансі виконавчого комітету 
Броварської міської радИ. 

2. Про надання дозволу на безоплатну передачу закінчених 887-47-05 
будівництвом об'єктів та вартості дольової участі у 
будівництві, що перебувають на балансі відділу 
капітального будівництва Броварської міської ради. 

3. Про безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність 888-47-05 
територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. 
Воїнів Інтернаціоналістів, 7Б, щО перебуває на балансі дп 
<<Меблевию). 

4. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 889-47-05 
28.08.2008 N!! 825-42-05 <<Про безоплатне прИЙНЯТТя у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари 
центрального теплового пункту та теплової мережі до 
житлового будинку по вул. Грушевського, 7». 

5. Про встановлення орендної плати. 890-47-05 
6. Про затвердження доповнення до переліку об'єктів, що 891-47-05 

перебувають у комунальній власності територіальної Aw..fA.IМA.J...,d) 
громади м. Бровари та піДJIJIГ8ЮТЬ приватизації у 2009 році. "'Ч.L.f(..Ц..c.~ 

7. Звіт про виконання заходів міської програми утримання та 892-47-05 
розвитку об'єктів житлово-комунального господарства за 

9 місяців 2008 року. 
8. Про безоплатну передачу громадянам міста газового 893-47-05 

обладнання. 
9. Про внесення змін до Міської програми утримання та 894-47-05 

розвитку об'єктів житлово - комунального господарства на 
2008 - 2010 роки, затвердженої рішеННJIМ Броварської 
міської ради від 14.01.2008 N!! 588-32-05. 

10. Про визначення виконавця послуг з утримання будинку та 895-47-05 
при будинкової території. 

11. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 896-47-05 
16.12.2004 N!!581-28-24 <<Про міську Програму соціального 
захисту дітей - сиріт та дітей, які залишились без 
батьківського піклування, на 2005 - 2008 роки». 

12. Про погодження місць розташування земельних ділянок 897-47-05 



~ 

під розташування об'єктів ВІДДІЛУ капітального 
будівництва Броварської міської ради. 

13. Про припинення права користування земельними 898-47-05 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам. ~~ 

14. Про продаж земельної діJUlНКИ, надання дозволу на продаж 899-47 .. 05 
земельних ділянок. ~ ~ 

15. Про передачу земельних діJUlНОК громадянам у власність, 900-47-05 
надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради. ~ ІМА.. 

16. Про затвердження угод про врегулювання спору. 901-47 .. 05 
17. Про визнання таким, що втратило чинність рішення 902-47 .. 05 

Броварської міської ради від 30.09.2008р. Н!! 885-46-05 
<<Про проведення аукціону із набyтrя права оренди 

земельних ділянок в м. Бровари 03.11.2008 року». 
18. Про внесення доповнень до Програми «Загальна середня 903-47-05 

освіта на 2008-2010 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради 14.01.2008р. N!! 601-32-05. 

19. Про безкоштовне і пільгове харчування учнів та 904-47-05 
виховmщів закладів освіти міста. 

20. Про внесення змін до Генерального плану міста. 905-47 .. 05 
21. Про призначення головного редактора газети Броварської 906-47 .. 05 

міської ради «Броварська панорамВ». 

22. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 907-47 .. 05 
міської ради від 14.01.2008 N!! 613 .. 32-05 <<Про 
затвердження Програми соціально - економічного та 
культурного розвитку міста на 2008 рік» (з наступними 

змінами). 
23. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 908-47 .. 05 

14.01.2008 року Н!! 616-32-05 <<Про бюджет міста на 2008 
рік» та до додатків 1,2,3,4,6. 

24. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 909-47 .. 05 
07.08.2008 N!!818-41-0S <<Про надання згоди на отримання 
кредиту комунальному підприємству Броварської міської 
ради Київської області «БроваритеплоенергомережВ». ~J'D.JАШkO ~tм.ч. 

25. Про акредитацію засобу масової інформації при 910-47-05 
Броварській міській раді. 


	0002
	0003

