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ПЕРЕЛІК 

рішень, прИЙНЯТИХ на вісімдесят п' ятій черговій сесії 
Броварської міської ради V скликання 

від 2 липня 2010 року 

Назва рішення 
Номер 
рішення 

1. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 1551-85-05 
від 20.07.06 N!! 41-06-05 <<Про створення комісії міської 
ради V смикання по підготовці пропозицій щодо 
найменування та перенdменування вулиць, провулків, 

площ, парків міста». 
2. Про затвердження змін до структури, загальної 1552-85-05 

чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів ради. 

3. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 1553-85-05 
від 25.07.08 N!!787-40-05 "Про утворення виконавчого 
комітету Броварської міської ради У скликання, 
визначення його чисельності та затвердження 
персонального складу" (з наступними змінами). 

4. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 1554-85-05 
11.05.06 N!!09-03-05 ,,про утворення постійних комісій, 
затвердження кількісного та персонального складу 
постійних комісій Броварської міської ради V скликання". 

5. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 1555-85-05 
власність територіальної громади м. Бровари зовніпmьої 
каналізаційної мережі до житлового будинку по 
вул.ОлімпіЙськіЙ, 2а. 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 1556-85-05 
власність територіальної громади М. Бровари зовнішніх 
мереж водопостачання та каналізації до житлових будинків 
по вул. Короленка, 66 та б6а. 

7. Про надання дозволу комунальним підприємствам на 1557-85-05 
списання основних засобів, що перебувають у них на 

балансі. 
8. Про затвердження планів використання коштів, отриманих 1558-85-05 

від передачі комунального майна в оренду. 
9. Про встановлення пільгової орендної плати. 1559-85-05 

10. Про затверджеВНJI доповнення до переліку об'єктів, що 1560-85-05 
перебувають у комунальної власності територіальної 
громади м. Бровари та підлягають приватизації в20 1 О році. 



11. Про н8Д8НИJI згоди на безоплатне прийиятrя у комунальну 1561-85-05 
власність територіальної rpОМ8Ди м. Бровари зовнішніх 
інженерних мереж ВАТ "ПДБП-2" та вартості 
реконструкції каналізаційної насосної станціі К!!4 по 
вул. Шевчеика. 

12. Про н8Д8НИJI дозволу кп "Служба замовника" на передачу 1562-85-05 
парку ,,перемога" на баланс управління житлово
комунального господарства. 

13. Про затвердження міської програми " Рік ветеранів 1563-85-05 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років в місті Бровари 
на 2010 рік. 

14. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 1564-85-05 
Броварської міської ради "Оздоровчо-реабілітаційний 
центр", затвердженого рішенням Броварської міської ради 
від 25.07.2008 року К!!790-40-05. 

15. Про зміну назви та затвердження нової редакції 1565-85-05 
Положення, структури Територіального центру 
соціального обслуговування. 

16. Про надбавки до посадових окладів керівникам 1566-85-05 
загальноосвітніх навчальних закладів у 201 Ороці. 

17. Про затвердження Програми діяльності фінансової 1567-85-05 
підтримки Державного професійно-технічного навчального 
закладу ,,Броварський професійний ліцей" у 2010 році. 

18. Про внесення змін до міської проrpами "Утримання та 1568-85-05 
розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на 
2008-2010 роки", затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 14.01.2008 К!!588-32-05. 

19. Про поповнення статутного фонду та внесення змін до 1569-85-05 
Статуту Комунального підприємства Броварської міської 
ради Київської області ,,Броваритепломережа" 

20. Про надання дозволу на отримання кредитних коштів 1570-85-05 
комунальному підприємству Броварської міської ради 
Київської області ,,Броваритеплоенергомережа" .~~ 

21. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 1571-85-05 
міської ради від 20.05.2010 .N'!!1544-84-05 "Про внесення 
змін до ,,міської програми по будівництву та реконструкції 
магістральних вулиць загальноміського призначення на 
2008-2011 роки", затвердженої рішеВИJIМ Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за Н!!593-32-05". 

22. Про внесення змін в додаток до рішеВИJ( Броварської 1572-85-05 
міської ради від 13.05.2010 Н!!1513-83-05 "Про внесения 
змін до ,,міської програми по будівництву IV житлового 
району м. Бровари на 2008-2011 роки", затвердженої 
рішеввям Броварської міськоі ради від 14.01.2008 року Н!! 
591-32-05". 



23. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 1573-85-05 
міської ради від 13.05.2010 N!!1508-83-05 "Про внесення 
змін до ,,міської програми по будівництву та реКОНС1рукції 
об'єктів соціального призначення на 2008-2011 роки", 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. N!!591-32-05. 

24. Про припинення права користування земельними 1574-85-05 
дітІнками, затвердження технічної документації із 
землеуCtpою щодо передачи в оренду, постійне 
користування та у власність земельних дїЛJIНок, 
продовження термінів користування земельними 

дітІнками та зміна функціонального призначення 
земельних ділянок, надання дозволу на складання 
технічної документаціі по оформленню права 
користування та права власності земельними діЛJIНКами 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. ~~ 

25. Про передачу земельних ділянок громадинам у власність, 1575-85-05 
надання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленню права власності та користування, надання 
дозволів на розроблення проектів землеус1рОЮ щодо 
відведення земельних ділянок у власність та внесення змін 
до рішень Броварської міської ради. 

26. Про попереднє погодження місць розташування малих 1576-85-05 
архітектурних форм. 

27. Про затвердження рішень виконавчого комітету 1577-85-05 
Броварської міської ради щодо передачі в приватну 
власність земельних ділянок громадинам. 

28. Про продаж земельних ділянок. 1578-85-05 

29. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0300 1579-85-05 
га, розташованої по вул. Оболонській в районі розміщення 
будинку N!! 45, за результатами аукціону від 25 1равня 2010 
року. ~\A.U.. 

30. Про надання повноважень щодо укладання договорів про 1580-85-05 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

діЛJIНКИ. 
31. Про затвердження договорів оренди землі, договорів про 1581-85-05 

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок та 
договорів купівлі продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення. 

32. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 1582-85-05 
міської ради від 13.05.2010 Н!! 1518-83-05 "Про 
затверджеННJI Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 201 О рік" ( з наступними 
змінами). 



33. Про внесенни змін до Положення управління економіки, 1583-85-05 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 

26.12.2005 року Н!! 871-41-04 "Про затвердження нової 
редакції ,,положення про управління економіки". 

34. Про BHeCeННJI змін до рішення Броварської міської ради 1584-85-05 
від 13.05.2010 року Н!! 1519-83-05 ,,про бюджет міста на 
2010 рік" та додатків 1,2,3,5,6,7. 

35. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 1585-85-05 
Бровари за І квартал 2010 року. 

36. Про затвердження плану роботи Броварської міської ради 1586-85-05 
на n півріччя 201 О року. 

37. Про надання дозволу на отримання кредитних коштів 1587-85-05 
Комунальному підприємству Броварської міської ради 
Київської області "Бровариводоканал" . 
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