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ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на п'ятдесят третій позачерговій сесії 
Броварської міської ради V скликання 

від 13 січня 2009 року 

Номер . 
РІшення Назва рішення 

1. Про затвердження штатів закладів культури Броварської 979-53-05 
міської ради на 2009 рік. ~t.w..c...L"..&..o ~.~ 

2. Про затвердження Програми проведення культурно- 980-53-05 
мистецьких заходів міста на 2009 рік. 

з. Про введення додаткових штатних одиниць у закладах 981-53-05 
освіти у 2009 році. 

4. Про затвердження міської Програми соціального захисту 982-53-05 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
на 2009-2012 роки. 

5. Про зміну підпорядкування Міського Центру ранньої та 983-53-05 
медико-педагогічної реабілітації дітей інвалідів. 

6. Про затвердження Положення про спеціальний заклад 984-53-05 
<<Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді» у новій редакції, його структури та штату. :S~'и.ц. 

7. Про затвердження нової редакції Положення, структури та 985-53-05 
штатів міського Центру соціальної та медико-педагогічної 

реабілітації дітей інвалідів. ~1м.c.L. V-D ~~ 'tNkb 
8. Про затвердження Програми Забезпечення Броварської 986-53-05 

міської організації ветеранів війни, праці, Збройних сил, 
правоохоронних органів, учасників та дітей війни на 2009-
2013 роки. 

9. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності 987-53-05 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 

10. 

11. 

12. 

13. 

ради. ~ \A.A.L. 

Про внесення змін до <<Міської програми по будівництву та 988-53-05 
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 989-53-05 
реконструкції і~енерних мереж ~~ 2~08-~.009 роки~), 
затвердженої РІшенням БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради вІД 
1401.2008 р. N!! 592-32-05. 
п~о внесеННЯ змін 11:0 «Міської програми по будівни~тву та 990-53-05 
реконструкції магІСТРальних вулиць загалЬНОМІСЬКОГО 

изначенНJI на 2008-2009 роки, затвердженої рішенням 
:р арської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 593-32-05. 
J':внесения змін до «MiC~KO~ програм.и по будівниц~ву та 991-53-05 
р онструкції загалЬНООСВІТНІХ, ДОШКІЛЬНИХ заКn8ДІВ та 

рек адів культури на 2008-2009 роки», затвердженої 
з~ ucrM Броварської міської ради від 14.01.2008 )) . .N'~ 
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14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
26. 

27. 

2 
595-32-05. 
Про продаж земельної ділянки. 
Про затвердження договорів оренди землі, договорів 
купівлі-продажу земельних ділянок та договорів про 
внесення змін до договорів оренди землі. 
Про внесення змін до рішень Броварської міської ради. 
Про призначення головного редактора газети Броварської 
міської ради «Броварська панорама». 
Про затвердження «Програми Діяльності та фінансової 
підтримки редакції міськраіонного радіомовлення у 2009 
році. 

Про затвердження Програми діяльності та фінансової 
підтримки Комунального підприємства Броварської 
міської ради «Телестудія «Наше місто» у 2009 році. 
Про затвердження «Програми діяльності та фінансової 
підтримки редакції газети «Броварська панорамю> у 2009 
році. 
Про затвердження Програми профілактики злочинності, 
зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян У 
м. Бровари на 2009 рік. 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 
міської ради від 20.11.2008 К!! 936-49-05 <<Про внесення 
змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
31.08.06 К!! 70-07-05 «Про внесення змін до рішення 
Бро~арської міської ради від 04.07.02 К!! 53-04-24 «Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у 
створенні соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури м. Бровари». ~~.,.&.D ~'см.ч 
Про затвердження Програми по відшкодуванню витрат за 
безкоштовне перевезення без обмежень пільгових 
категорій населення м. Бровари пасажирським 
автомобіль~ транспортом загального користування на 

2009 рік. 
Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2009 рік. 3~1.\.ц.. 
Про бюджет міста на 2009 рік. ~Ц.ц. 
Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. 
ТJ" •• ~·вській 298а, що знаходиться на балансі ОП 
.1'XU' б " 
"БроварипроМЖИТЛО уд . 
Про внесеННЯ змін до рішення Броварської міської ради від 
25.12.2008 N!! 965-52-0~ ::Про затвердження статуту Центру 
дитячо-юнацьких клуБІВ . ~~~ ~~~ 
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