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ПЕРЕЛІК 

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

від 26 лютого 2009 року 

Номер 

Назва рішення 
. 

РІшення 

1. Про роботу Броварського відділу Державного 1042-56-05 
підприємства «Центр Державного земельного кадастру». 

2. Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність 1043-56-05 
територіальної громади м. Бровари квартири Н!! 38 по 
вулиці Грушевського, 17. 

3. Про доповнення Міської програми оформлення прав 1044-56-05 
власності на нерухоме майно територіальної громади м. 
Бровари на 2008 - 2010 роки. 

4. Про встановлення пільгової орендної плати. ~ &.u.\.. 

5. Про затвердження Положення про порядок передачі в 
оренду майна територіальної громади м. Бровари в новій 

редакції. 
6~ Про затвердження Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду комунального майна 

територіальної громади м. Бровари в новій редакції. 
7. Про затвердження типового договору оренди 

індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна 
територіальної громади м. Бровари в новій редакції. 

8. Про затвердження типових додаткових угод до договору 

оренди нежитлових приміщень, що знаходяться в 
комунальній власності територіальної громади м. Бровари. 

9. Про затвердження Програми приватизації об'єктів права 
комунальної власності територіальної громади м. Бровари 
на 2009 - 2010 роки. 

10. Про внесення доповнень до Положення про управління 
праці та соціального захисту населення Броварської 
міської ради, затвердженого рішенням Броварської міської 
ради від 31.08.2006 Н!! 91-07-05. ~k\мМ..~ ~A~~ 

11. Про безкоштовне і пільгове Scарчування учнів та 
вихованців закладів освіти міста. 

12. Про використання коштів отриманих від оренди 
приміщень закладів освіти управлінням освіти Броварської 
міської ради. 

13. Про внесення змін до структури і штату Спеціального 
закладу «Броварський міський центр соціальних служб для 
сім'і, дітей та молоді». 

14. Про затвердження Програми забезпечення діяльності 
Спілки ветеранів війни в Афганістані Броварського 
відділення на 2009-2011 роки. 

15. Про затвердження Програми організаціі оплачуваних 
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2 
громадських робіт у м. Бровари на 2009 рік. 
Про підсумки виконання Програми соціально- 1057-56-05 
економічного та культурного розвитку міста Бровари за 
2008 рік. 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 1058-56-05 
13.09.2009 року Н!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 
рік» та до додатків 2, 3, 4. 
Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 1059-56-05 
Бровари за 2008 рік. 
Про поповнення статутного фонду комунального 1060-56-05 
підприємства Броварської міської ради Київської області 

«БроваритеnлоенергомереЖ8». 1a"",J.o...~oЦ) ~ ~Cм...f. 
Про звіт щодо роботи кп Кіївської обласної ради 1061-56-05 
«Бровариводоканал». 

Про призначення балансоутримувачем Товариство з 1062-56-05 
обмеженою відповідальністю «ЖЕК-40». 
Про повторне порушення клопотання перед Київською 1 063-56-05 
обласною радою про передачу комунального підприємства 

Київської обласної ради «Бровариводоканал» з обласної 
комунальної власності у власність територіальної громади 
міста Бровари. 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 1 064-56-05 
20.07.06 Н!! 41-06-05 <<Про створення комісії міської ради V 
СКJIИI(ання по підготовці пропозицій щодо найменування та 

переН8ЙМенування вулиць, провулків, площ, парків міста». 
Про затвердження строків проведення звітів депутатів 1065-56-05 
міської ради перед виборцями. 3..tц~ 
Про внесення змін та доповнень до «Міської програми по 1066-56-05 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального 
призначення на 2008-2009 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-32-05. 
Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок 1067-56-05 
юридичним та фізичним особам. 
Про припинення права користування земельними 1068-56-05 
діJIJlНК8МИ, 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...ulW.L 
Про продаж земельної ділянки, продовження терміну дії 1069-56-05 
дозволу на продаж земельної ділянки, проведення 
експертних грошових оцінок земельних ділянок та 
внесення зміни до рішення Броварської міської ради. 

о Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 1070-56-05 
надання в оренду та внесення зміни до рішення 
Броварської міської ради. ~~ 
Про затвердження договорів оренди землі та договорів про 1071-56-05 



3 
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. 

31. Про звільнення від плати за оренду земельної ділянки 1072-56-05 
парафію «Покрова Пресвятої Богородиці» У країнської 
Православної Церкви Київського Патріархату та відмову у 
зменшенні розміру орендної плати за земельні ділянки 
юридичним особам. 

32. Про затвердження договору про надання послуг з ведення 1073-56-05 
державного реєстру земель Н!! 1 О 07 _ . 
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