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рішень, прийнятих на п'ятдесят другій черговій сесії 
Броварської міської ради V скликання 

від 25 грудня 2008 РОІ<У 

Номер 

Назва рішення 
. 

РІшення 

1. Про надання дозволу комунальним підприємствам та 947-52-05 
організаціям на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

2. Про безоплатне прийняпя у комунальну власність 948-52-05 
територіальної громади м. Бровари хімічного деаератора в 
котельній по вул. Шевченка, 21/1. 

3. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 949-52-05 
22.02.2008 Н!! 625-33-05 «Про затвердження міської 
програми оформлення прав власності на нерухоме майно 

територіальної громади м. Бровари на 2008 рік. 
4. Про встановлення пільгових орендних ставок та орендної 950-52-05 

плати. 

5. Про втрату чинності рішення Броварської міської ради від 951-52-05 
16.10.2008 Н!! 891-47-05 «Про затвердження доповнення до t 
переліку об'єктів, що перебувають у комунальній 
власності територіальної громади м. Бровари та підлягають 
приватизації у 2008 році». 

6. Про внесення змін до Міської програми утримання та 952-52-05 
розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на 

2008-2010 роки, затвердженої рішенням Броварської 

міської ради від 14.01.2008 Н!! 588-32-05. t;.,..,L,,~IМAL....o т.u.1("",~ 
7. Про безоплатну передачу необоротних aкТkВiB з балансу 953-52-05 

управління житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Служба Замовникю>. 
8. Про поповнення статутного фонду комунального 954-52-05 

підприємства «Броваритеплоенергомережю>. 

9. Про поповнення статутного фонду комунального 955-52-05 
підприємства «Служба Замовникю>. 

10. Про припинення діяльності комунального підприємства 956-52-05 
"Бровари-Флорю> шляхом його приєднання до 
комунального підприємства «Служба Замовника». 

11. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 957-52-05 
28.12.2006 Н!! 199-14-05 «Про затвердження програми 
запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності на 
2006-2010 роки», (із змінами рішення Броварської міської 
ради від 22.02.2007 H~ 241-17-05, від 25.10.2007 H~ 479-28-
05, від 14.01.2008 H~ 597-22-05. 

12. Про затвердження тимчасового штатного розпису 958-52-05 
соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) 
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«Любистою) служби у справах дітей Броварської міської 

ради. Ч ... ~~ -й.чш..t'~ 
13. Про затвердження Плану роботи Броварської міської ради 959-52-05 

на І півріччя 2009 року. 
14. Про акредитацію засобу масової інформації при 960-52-05 

Броварській міській раді. 
15. Про внесення змін та доповнень до додатків 1, 2 рішення 961-52-05 

Броварсы�оїї міської ради від 21.09.06 N!! 116-08-05 «Про 
затвердження виборчих округів та закріплення за ними 
депутатів». 

16. Про внесення змін в додаток N!! 1 до рішення Броварської 962-52-05 
міської ради від 15.04.04 р. N!! 441-21-24 «Про утворення 
спостережної комісії». І';".,.,А ... /мМ'"" D ~.~ 

17. Про продовження терміну дії рішення Броварської міської 963-52-05 
ради від 27.12.2007 N!! 572-31-05 «Про затвердження штатів 
закладів культури Броварської міської ради на 2008 рію). 

18. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 964-52-05 
20.09.2007 р. N!! 458-27-05 «Про затвердження Статуту 
Комунального підприємства Броварської міської ради 

«Броварське бюро технічної інвентаризації» в новій 

редакції» та Статуту Комунального підприємства 

Броварської міської ради «Броварське бюро технічної 
інвентаризації». 

19. Про затвердження статуту Центру дитячо-юнацьких 965-52-05 
клубів. 3щL.Vц.. 

20. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 966-52-05 
міської ради від 20.11.2008 р. N!! 931-49-05, «Про 

затвердження угоди про співпрацю між Гнєздинським 

повітом Республіки Польща та містом Бровари Київської 

області Україна». 
21. Про погодження місця розташування земельної ділянки під 967-52-05 

розміщення об'єкту відділу капітального будівництва 

Броварської міської ради. 
22. Про припинення права користування земельними 968-52-05 

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 рішень 

Броварської міської ради. З~и..u.-
23. Про продаж земельних ділянок та внесення зміни до 969-52-05 

рішення Броварської міської ради. ~...ц...:t.Lц.... 
24. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність та 970-52-05 

внесення змін до рішень Броварської міської ради. 
25. Про затвердження договорів оренди землі та договорів про 971-52-05 

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. 
26. Про розгляд протестів Броварського міжрайонного 972-52-05 

прокурора радника юстиції Щербини С.А. від 17.11.2008 



Н!! 3694вих, Н!! 3695вих, Н!! 3697вих, Н!! 3698вих, Н!! 
3699вих, Н!! 3700вих, Н!! 3701вих, Н!! 3702вих, Н!! 3703вих, 
Н!! 3704вих на окремі пункти рішень Броварської міської 
ради. 

27. Про затвердження Програми фінансування послуг 973-52-05 
державної реєстрації договорів про внесення змін до 
договорів оренди землі на 2008-2009 роки. 

28. Про звільнення від плати за оренду земельних ділянок 974-52-05 
релігійну громаду Римсько-Католицької Церкви 
«Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги», 

Трьохсвятительську парафію Української Греко-

Католицької Церкви та релігійну громаду У країнської 

Православної Церкви парафії святих апостолів Петра і 

Павла. 

29. Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 975-52-05 
прокурора радника юстиції Щербини С.А. від 24.12.2008 р. 
Н!! 4237 на рішення Броварської міської ради від 01.06.2006 
р. Н!! 30-05-05 «Про затвердження в новій редакції Порядку 
надання земельних ділянок громадянам для будівництва і 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд». 

30. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності 976-52-05 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 

ради. ~ 
31. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 977-5:!-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 від 978-52-05 
14.01.2008 року Н!! 616-32-05 «Про бюджет міста на 2008 
рік» та до додатків 1,2,3,4,6. 
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