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ІІЕРЕJПК 

рішень, прийнятих на сімдесятій сьомій черговій сесії 
Броварської міської ради V скликання 

від 29 грудня 2009 року 

N!! 
піп Назва рішення 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари зовнішніх 
теплових мереж до житлових будинків N!!.N'!! 66 та 66А по 
вул. Короленка. 

2. Про надання дозволу комунальним підприємствам та 
організаціям на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

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

4. Про безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари квартири Н!! 104 У 
будинку Н!! 1 ОА по вул. М. Лагунової в м. Бровари. 

5. Про встановлення пільгової орендної ставки. 3...иLCМ... 
6. Про затвердження переліку об'єктів, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади м. Бровари 
та підлягають приватизації у 201 О році. 

7. Про затвердження Статуту дитячо-юнацької спортивної 
школи управліввя освіти Броварської міської ради. 

8. Про хід виковання міської програми «Дошкільна освіта» 
на 2008-2010 р.р., затвердженої рішенНJIМ Броварської 
міської ради 14.01.2008 р. Н!! 600-32-05 за 2009 рік. 

9. Про хід виковаиия міської програми «Загальна середня 
освіта» ва 2008-1010 р.р., затвердженої рішеННJIМ 
Броварської міської ради 14.01.2008 р. Н!! 601-32-05 за 2009 
рік. 

10. Про хід виконання місько; програми <<Позаmкілля» на 
2008-2010 р.р., затвердженої рішеННJIМ Броварської міської 
ради 14.01.2008 р. Н!! 602-32-05 за 2009 рік. 

11. Про введення додаткових штатних одиниць у закладах 
освіти у 201 О році. 

12. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 
12.01.2009 N!! 982-53-05 <<Про затвердження міської 
Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на період 2009-2012 
років», протягом 2009 року. 

13. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 
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24.05.2007 року Н!! 324-21-05 <<Про затвердження міської 
Програми підтримки сім'ї на період до 2010 року», 
протягом 2007-2009 років. 

14. Про затверджеННJI нової редакції Положення, структури 1363-77-05 
МіСЬКОГО центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

15. Про виконання Програми зайнятості населення міста 1364-77-05 
Бровари на 2008-2009 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 27.12.07 Н!! 569-31-05 та 
затвердження програми зайнятості населення міста 
Бровари на 2010-2011 роки. 

16. Про виконання Програми соціального захисту пенсіонерів, 1365-77-05 
інвалідів та соціально незахищених верств населення, 
затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 
23.02.2006 Н!! 932-44-04. 

17. Про виконання Програми підтримки Броварської 1366-77-05 
міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста 
України, затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради 
від 09.09.2004 Н!! 531-24-24. 

18. Про виконання Програми підтримки підприємства «Центр 1367-77-05 
соціально-трудової, професійної та медико-соціальної 
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та молодих інвалідів» 
Броварського міського товариства інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату <<Прагнення», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 15.04.2004 Н!! 449-
21-24. 

19. Про внесення змін та доповнень до міської програми «3 1368-77-05 
турботою про КОЖНОГО» на 2009-2011 роки, затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 30.07.2009 Н!! 1201-
67-05. 

20. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 1369-77-05 
14.08.2007 Н!! 408-25-05 <<Про затвердження нової редакції 
<dlоложеВНJI про службу у справах дітей Броварської 
міської ради» та BHeCeВНJI змін у рішення Броварської 
міської ради від 14.04.2005 Н!! 705-33-04 «Про 
затвердження положень про структурні підрозділи служби 
у справах неповнолітніх Броварської міської ради», від 
26.07.07 Н!! 393-24-04 <<Про затвердження положення та 
D1ТaтнoгO розпису соціально-реабілітаційного центру 
<<.Любистою) служби У справах неповнолітніх Броварської 
міської ради та від 28.12.2006 Н!! 199-14-05 «Про 
затвердження програми запобігання дитячій 
безпритульності і бездоглядності ва 2006-2010 роки» . 

. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 1370-77-05 
28.12.2006 Н!! 199-14-05 <<Про затвердження Програми 
запобігання дитячій безпритульності і беЗДОГJUlДНості на 
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2006-2010 роки» із змінами (рішення Броварської міської 
ради від 22.02.2007 N! 241-17-05, від 25.10.2007 N! 479-28-
05, від 14.01.2008 N! 597-32-05). 
Про затвердження штатних розписів соціально- 1371-77-05 
реабілітаційного центру (дитяче містечко) «Любистою> 
служби у справах дітей Броварської міської ради» та 
центру опіки дитини служби у справах дітей Броварської 

міської ради. n""k~ ..о ~ 
Про затвердження нового складу адМіністративної комісії. 1372-77-05 
Про затвердженНJI Програми забезпеченНJI пожежної 1373-77-05 
безпеки будинків підвищеної поверхово сті «Безпечне 
житло» на 2010-2012 роки. 
Про визначення дати проведення громадського 1374-77-05 
обговорення проекту Правил забудови м. Бровари в новій 
редакції. 

Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок, 1375-77-05 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо BiдвeдeННJI земельних ділянок у власність 
громадинам, проектів землеустрою щодо BiДBeдeHНJI 
земельних ділянок у кориcтyD8ННJI юридичним та фізичним 
особам. 

Про припинеННJI права користув8ННJI земельними 1376-77-05 
ділянками, затверджеННJI технічної документації із 
землеустрою та проекту землеустрою, HaдaННJI в постійне 

кориcтyD8НИJI та в оренду земельних ділянок, продовження 
термінів користув8НИJI земельними ділянками, надання 
дозволу ва склад8ННJI технічної документації по 
оформленню права власності та права користування 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради. ~~ 
Про передачУ земельних ділянок громадянам у власність, 1377-77-05 
надання дозволів на виготовлеННJI технічної документації 
по оформленню права власності та користування та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради. ~u.ц., 
Про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною 1378-77-05 
площею 0,0216 ra, розташованої по вул. Кирпоноса, 3. 
Про BHeCeННJI змін до рішень Броварської міської ради. 1379-77 -05 
Про попереднє погоджеННJI місць розтamyванНJI малих 1380-77-05 
архітектурних форм. 
Про затверджеННJI договору про встановлеННJI особистого 1381-77-05 
строкового сервітуту. J;,.::Чо4.С.. 
Про затверджеННJI матеріалів вибору земельних ділянок та 1382-77-05 
надання дозволів на розроблеННJI проектів землеустрою 
щодо BiдвeдeННJI земельних ділянок Броварській міській 
раді ДJIJl виставлеНIDI на аукціон з продажу права оренди 



4 
земельних ділянок. ;3~ 

34. Про продаж земельної ділянки та надання дозволу на 
розстрочеННJI виплати суми за земельні ділянки. .j~( v.... 

35. Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 
13.01.2009 року N!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 
рію) та додатків 1,2,3,6. 

36. Про звільнеННJI від сплати державного мита. 
37. Про акредитацію журналістів при Броварській міській раді. 
38. Про затверджеННJI плану роботи Броварської міської ради 

на І півріччя 2010 року. 
39. Про BHeCeHНJI змін в ПоложеННJI про спеціальний відділ 

контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
міста, затверджене рішеННJIМ Броварської міської ради N!! 
68-04-24 від 05.07.2002 року. 
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