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ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на шостій сесії Броварської міської ради 
V скликання 

від 20 липня 2006 року 
Назва рішення Номер . 

1 

РІшення 

1. Про затвердження Положення про порядок акредитації 
засобів масової інформації при Броварській міській раді V 40-06-05 
скликання. 

2. Про створення комісії міської ради V скликання по 
підготовці пропозицій щодо найменування та 41-06-05 
перенайменування вулиць, провулків, площ, парків міста. ~ША.. 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

міської ради від 29.12.2005 р. N!! 870-41-04 «Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 42-06-05 
культурного розвитку міста на 2006 рію> (з нас<тупними 
змінами). 

4. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
43-06-05 

регуляторних актів на 2006 рік. 
5. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 

29.12.2005 року N!! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 44-06-05 
рік" та до додатків 1,2,3,4,5. 

6. Про встановлення ставок єдиного податку для суб' єктів 

малого підприємництва. ~ц.ч, 
45-06-05 

46-06-05 7. Про звільнення від сплати державного мита. 
8. Про надання згоди на безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну 

власність територіальної громади м. Бровари зовнішніх 
мереж теплопостачання, електропостачання та 47-06-05 
газопостачання до ~лового бу~ по вул. 
Черняховського, 21. 

9. Про надання згоди на безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну 

10. 

11. 

12. 

власність територіальної громади м. Бровари 48-06-05 
трансформаторної підстанції по вул. Постишева, 1 В. 
Про надання дозволу комунальному підприємству 
"Броваритеплоенергомережа" на продаж основного засобу, 49-06-05 
що перебуває у нього на балансі. 
Про надання дозволу Центру соціально-психологічної 
реабілітації "Любисток" на продаж автомобіля марки РАФ 50-06-05 
220З, що перебуває у нього на балансі. 
Про надання дозволу підприємствам та організаціям 
комунальної власності на списання основних засобів, що 

б . 51-06-05 
перебувають у них на аланСІ. 

ІЗ. Про безоплатне прийняття У комунальну власність 52-06-05 



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

~ 

територіальної громади м. Бровари житлового будинку по 
вул. Кирпоноса, 1, що перебуває на балансі ЗАТ 
"Броварський завод пластмас". 
Про реорганізацію Студії ефірно-кабельного телебачення 
"Наше місто" в комунальне підприємство Броварської 53-06-05 
міської ради "Телестудія "Наше місто". 
Про внесення змін до структури, загальної чисельності 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 54-06-05 
міської ради. ~IЦA.. 
Про дозвіл на виплату заробітної плати колишньому 

55-06-05 
секретарю міської ради. 

Про реорганізацію Відділу житлових субсидій шляхом 
приєднання до Управління праці та соціального захисту 56-06-05 
населення Броварської міської ради. Cv~~ 
Про затвердження угоди між Міжрегіональною академією 

57-06-05 
управління персоналом і Броварською міською радою. 
Про припинення права користування земельними 

ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання у 
постійне користування земельних ділянок, надання 

дозволів на виготовлення технічної документації по 58-06-05 
оформленню права користування земельними ділянками 

юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. ~I<U.(.. 
Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 
надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської 59-06-05 
міської ради. ~W4I-
Про погодження місця розташування земельної ділянки під 

60-06-05 
розташування об'єкту. 
Про продаж земельних ділянок, надання дозволів на 
продаж земельних ділянок та ~несення змін до рішень 61-06-05 
Броварської міської ради. ~ 
Про створення комунального підприємства Броварської 

62-06-05 
міської ради "Бровари-землеустрій". 

Про затвердження HO~?Г~ cкп.~ адміністративної комісії 63-06-05 
виконкому БроваРСЬКОl МlСЬКОl ради. I3м}А ~ "еч,,"";' ~ 
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