
ПЕРЕЛІК 64 
рішень, прийнятих на шістдесят четвертій черговій сесії 

Броварської міської ради V скликання 

від 25 червня 2009 року 

N!! 
піп Назва рішення 

1. Про внесення змін до Положення про Управління 
комунальної власності Броварської міської ради. 

2. Про встановлення пільгової орендної плати. 
3. Про надання дозволу виконавчому комітету Броварської 

міської ради на списання основних засобів, що 
перебувають у нього на балансі. 

4. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність територіальної громади м. Бровари житлового 
фонду, що знаходиться на балансі дп ЖКК ВАТ 
«Броварисільбуд». 

5. Про порушення клопотання перед Київською обласною 
радою про передачу стадіону «Спартаю> із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської 
області у комунальну власність територіальної громади 
міста Бровари. 

6. Про порушення клопотання перед Київською обласною 
радою про передачу будівлі легкоатлетичного манежу із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Київської області у комунальну власність територіальної 
громади міста Бровари. 

7. Про надання дозволу на безоплатну передачу малоцінних 
необоротних матеріальних активів, що знаходяться на 
балансі Управління комунальної власності. 

8. Про організацію робіт по прийманню у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари безхазяйних 
зовнішніх каналізаційних мереж. 

9. Про затвердження планів використання коштів, отриманих 
від передачі комунального майна в оренду. 

10. Про надання дозволу на продаж основного засобу, що 
перебуває на балансі Навчально-виробничого центру 
творчості молоді. 

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

ради. 

12. Про затвердження Статуту Будинку дитячої та юнацької 
творчості в новій редакції та штатного розпису будинку 
дитячої та юнацької творчості. 

13. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
Броварської міської ради «Служба замОВНИКа», 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
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14. Про поповнення статутного фонду та внесення змін до 1152-64-05 
Статуту комунального підприємства Броварської міської . 
ради Київської області «БроваритеплоенергомереЖ8».~\4f.Ш.D ~~ 

15. Про надання дозволу на отримання кредитних коштів 1153-64-05 
комунальному підприємству Броварської міської ради 
Київської області «БроваритеплоенергомереЖ8». 

16. Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 1154-64-05 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2009 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 593-32-05. 

17. Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 1155-64-05 
реконструкції об' єктів соціального призначення на 2008-
2009 роки», затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-32-05. 

18. Про внесення змін до «Міської програми по будівництву 1156-64-05 
IV житлового району м. Бровари на 2008-2009 роки», 

затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
27.03.2008 р. Н!! 682-35-05. 

19. Про припинення права користування земельними 1157-64-05 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, 

затвердження технічної документації із землеустрою, 
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. ~ич 

20. Про продаж земельних ділянок, проведення експертних 1158-64-05 
грошових оцінок земельних ділянок. ~ц.ц. 

21. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 1159-64-05 
надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради. ~u..ц... 
22. Про звільнення від плати за оренду земельної ділянки 1160-64-05 

Представництво Асоціації СОС-Кіндердорф Інтернешенл в 
Україні та відмову у зменшенні розміру орендної плати за 
земельні ділянки юридичним особам. 

23. Про затвердження договорів оренди землі та договорів про 1161-64-05 
внесення змін до договорів оренди землі. 

24. Про внесення змін в додаток 2 до рішення Броварської 1162-64-05 
міської ради від 26.10.2006 Н!! 144-10-05 <<Про 
затвердження Положення та персонального складу 
погоджувальної комісії по вирішенню спірних земельних . , 
питань та ІНШИХ питань, пов язаних з розмежуванням 

земельних ділянок». 
25. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 1163-64-05 

міської ради 13.01.2009 Н!! 1002-53-05 <<Про затвердження 
Програми соціально-економічного та культурного 



з 

розвитку міста на 2009 рію) (з наступними змінами). 
26. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 1164-64-05 

13.01.2009 року Н!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 
рію) та додатків 2,3,5,6. 

27. Про затвердження плану роботи Броварської міської ради 1165-64-05 
на n півріччя 2009 року. 

28. Про внесення змін та доповнень до Статуту Броварської 1166-64-05 
центральної районної лікарні. 
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