
ПЕРЕЛІК 
рішень, прИЙНЯТИХ на одинадцятій сесії Броварської міської 

ради V скликання 

від 23 листопада 2006 року 

N!! 
піп 

Назва рішення 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 
міської ради від 29.12.2005р. N!! 870-41-04 ,,про 
затвердження Програми соціально - економічного та 
культурного розвитку міста на 2006 рік" (з наступними 
змінами). 

2. Про затвердження "Програми залучення інвестицій та 
поліпшення інвестиційного клімату в м. Бровари на 2007-
2008 роки. 

3. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 
Бровари за 9 місяців 2006 року. 

4. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
29.12.05 р. N!! 872 - 41 - 04 "Про бюджет міста на 2006 рік" 
та додатків 1,2,3,4. 

5. Про надання дозволу організаціям комунальної власності 
на списання основних засобів, що перебувають у них на 

балансі. 
6. Про надання згоди на безоплатне прИЙНЯ'Гrя у комунальну 

власність територіальної громади м. Бровари 
трансформаторних підСТ8.ІЩЇЙ по вул. Грушевського, 17 - б 
та 17 - в, що перебувають на балансі ВАТ "Птахофабрика 
Київська" . 

7. Про надання згоди на безоплатне прИЙНJIТrя у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари майна 
райОlПlої бібліотеки ДmI дітей по вул. М. Лагунової, 4 та 
міської бібліотеки по бульв. Незалежності, 5. 

8. Про внесеlПlJl змін до Генерального плану міста. 
9. Про погодження місць розташування земельних ділянок 

під розташування об' ЄIcrЇВ. 
10. Про ПРИllинення права користування земельною ділянкою, 

надання в оренду земельних ділянок, надання дозволів на 
виготовлеlПlJl технічної документації по оформлеmпo 
права користування земельними ділянками юридичним та 
фізичним особам та внесеlПlJl змін до рimенни Броварської 
міської ради. ~ 

11. Про ПРОД8.)1( земельних ділянок, наданни дозволів на 
продаж земельних ділянок та внесенни змін до рішень 
Броварської міської ради. 
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12. Про передачу земельних ділянок громадинам у власність, 161-11-05 
н8Д8.НЮІ в оренду та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради. -3ш. ш..L 

13. Про затвердження Положення про міський конкурс 162-11-05 
"Людина року міста Бровари". ~I.Ц,L 

14. Про затвердження в новій редакції ПоложеННJI про звання 163-11-05 
,Дочесний громадянин міста Бровари". 3.,ц~~ 

15. Про підсумки проведення громадських слухань по 164-11-05 
питаншо "Підтоплення "старого міста" та IПЛJJXИ 
вирішення даної проблеми". 

16. Про поповнення ста1УГНОГО фонду Броварського 165-11-05 
виробничого управління комунального господарства. 

17. Про поповнення ста1УГНОГО фонду комунального 166-11-05 
підприємства "Бровари-Флора". 

18. Про поповнення статутного фонду комунального 167-11-05 
підприємства "Броваритеплоенергомережа" . 3.t.ц: ц..u.. 
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