
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на ТРИНaдцJlтій сесії Броварської міської 
ради V скликаННJI 

від 25 грудня 2006 року 

N!! 
піп Назва рішення 

1. Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної 
політики виконавчими органами Броварської міської ради. 

2. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
29.12.2005 року N!! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 
рік" та до додатків 1, 2, 3. 

3. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
20.07.2006 року N!! 45-06-05 "Про встановлення ставок 
єдиного податку для суб' єктів малого підприємництва". 

4. Про звільнення від сплати державного мита. 
5. Про надання дозволу підприємствам та організаціям 

комунальної власності на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

6. Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари трансформаторних 
підстанцій по вулиці Грушевського, 17Б та 17В, що 
перебувають на балансі ВАТ "Птахофабрика Київська". 

7. Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари квартири N!! 93 по вул. 
Енгельса, 1, що перебуває у власності ТОВ "Броварський 
ДБК "Меркурій". 

8. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради від 
31.08.2006 N!! 79-07-05 та від 21.09.2006 N!! 102-08-05. 

9. Про внесення змін до Положення про Управління 
комунальної власності Броварської міської ради, 
затверджене рішенням Броварської міської ради від 
15.04.2004 р. N!! 436-21-24. ~шс... ~)a.и.c.u.~ Т:.LUU':~ 

10. Про HaдaННJI дозволу на безоплатну передачу кп "Служба 
замовника" вартості реконструкції шахового клубу, яке 
перебуває на балансі відділу фізичної культури та спорту. 

11. Про HaдaННJI дозволу відділу капітального будівництва на 
продаж автомобіля марки 3А3-1102, щО перебуває у нього 
на балансі. 

12. Про встановлення пільгових орендних ставок та орендної 
плати. 

13. Про виконання Міської програми щодо боротьби з 
"птalПИНИМ" грипом та захисту населення від цієї інфекції 
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на 2006 рік та затвердження Програми на 2007 рік. . 
14. Про затвердження штатів закладів культури Броварської 

міської ради на 2007 рік. ~ "'ч..u.A-Q ~G.и.c..6 
15. Про затвердження Схем Інженерного забезпечення IV 

житлового району та Схеми генерального плану 

промислово-комунальної зони в районі Об'їзної дороги м. 

Бровари. 

16. Про внесення змін до Генерального плану міста. 
17. Про затвердження Програми розробки містобудівної 

документації в м. Бровари. 
18. Про припинення права користування земельними 

ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання у 

користування земельних ділянок, надання дозволів на 
виготовлення технічної документації по оформленню 
права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам. ~I;ЦA 

188-13-05 

189-13-05 

190-13-05 
191-13-05 

192-13-05 


	0002
	0003

