
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на шістдесят першій черговій сесії 
Броварської міської ради V скликання 

61 

від 16 квітня 2009 року 

Н!! 

піп Назва рішення 

Номер 

рішення 

1. Про прийняття на баланс кп "Служба замовника» об'єктів 1086-61-05 
комунального майна по вул. Київській, 137 в місті Бровари. ~Lo(,.ц. 

2. Про передачу на баланс ОСББ «ЯСОН» житлового 
будинку Н!! 8б ПО вул. Олімпійській в м. Бровари. ~CA.Ц. 

3. Про надання дозволу на безоплатну передачу вартості 
закінчених будівництвом об' єктів, що перебувають на 
балансі відділу капітального будівництва Броварської 

міської ради. ~~ 
4. Про затвердження планів використання коштів, отриманих 

від передачі комунального майна в оренду. 
5. Про встановлення пільгової орендної плати. 

6. Про затвердження порядку і нормативів відрахування 

господарськими організаціями до місцевого бюджету 
частини прибутку (доходу) на 2009 рік. 

7. Про затвердження нової редакції Статуту комунального 
підприємства Броварської міської ради Київської області 

«Служба замовника». Ч ... ~Ц) ч...ru..u...~ 
8. 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. Н!! 591-32-05. 

9. Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції загальноосвітніх, дошкільних закладів та 
закладів культури на 2008-2009 РОКИ», затвердженої 
рішеННJIМ Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 

595-32-05. 
10. Про затвердження передавального акту центру 

патріотичного та фізичного виховання управління освіти 
Броварської міської ради. 

11. Про затверджеННJI Програми розвитку та функціонування 
дитячо-юнацького спорту у місті Бровари на 2009-2012 
роки. 

12. Про BHeCeННJI змін до рішення міської ради від 24.04.2008 
р. Н!! 714-36-05 <dIpo стан розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Бровари за 2007 р.» 

13. Про BHeceННJI змін та доповнень до рішення Броварської 
міської ради від 13.01.2009. Н!! 1002-5~-05 <dIpo 
затвердження Програми СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та 

культурного розвитку міста на 2009 рію> (з наступними 

змінами). 
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Про BHeCeННJI змін до рішення Броварської міської ради від 
13.01.2009 року Н!! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 
рію> та додатків 1,2,3,5,6. 
Про продаж земельних ділянок та проведення експертних 

грошових оцінок земельних ділянок. З~LA..U-
Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
надання в постійне користування земельних ділянок, 
продовження теРМІНІВ користування земельними 

ділянками, надання дозволів на виготовлення технічної 
документації по оформленню права користування 

земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради. .3...ц...:~ 
Про передачу земельних ділянок громадянам у власність. 

Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок та 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянам. З~~ 
Про затвердження зміни до Схеми планування IV 
житлового району - І етап Детального плану території 
Схеми функціонально-планувальної організації. 

Про затвердження змін до структури, загальної чисельності 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 

ради. 3~t.Cц.. 
Про затвердження ПоложеННJI про відділ з житлових 
питань Броварської міської ради в новій редакції. 
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