
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на восьмій сесії Броварської міської 
ради V скликання 

від 21 вересня 2006 року 
Н!! 

пІп 

Назва рішення Номер 

1. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2006 рік. 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 
міської ради від 29.12.2005 р. Н!! 870-41-04 «Про 

затвердження програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2006 рік» (з наступними 

змінами). 

3. Про внесення змін до рішенНJI Броварської міської ради 
від 29.12.2005 року Н!! 872-41-04 <<Про бюджет міста на 
2006 рік» та до додатків 1, 2, 3,4. 

4. Про BHeCeHНJI змін до рішенНJI Броварської міської ради від 
20.07.2006 р. Н!! 45-06-05 «Про встановлення ставок 
єдиного податку для суб'єктів малого піДПРИЄМНИЦТВа». 

5. Про затвердження звіту про виконанНJI бюджету м. 
Бровари за І півріччя 2006 року. 

6. Про надання пільг в оподаткуванні підприємств. 
7. Про надання дозволу на безоплатну передачу комунальним 

підприємствам та організаціям основних засобів, що 
перебувають на балансі Управління комунальної власності. 

8. Про безоплатне ПРИЙНJIття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари державного житлового 

фонду, що перебуває на балансі державного підприємства 
«Радіопередавальний центр». ~~ 

9. Про безкоштовне харчування дітей в 30Ш І-Ш ступенів Н!! 
3 з багатодітної сім'ї Теребової 0.1. 

10. Про внесення змін до рішеННJI Броварської міської ради від 
20.07.2006 Н!! 56-06-05 <<Прq реорганізацію Відділу 
житлових субсидій IПЛJIXом приєднання до Управління 
праці та соціального захисту населення Броварської 
міської радІО). 

11. Про внесення змін до структури, загальної чисельності 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 
ради. ~~ 

12. Про затвердження Детального плану території 1-2 
мікрорайонів IV житлового району. 

13. Про затверджеННJI Правил забудови м. Бровари. 
14. Про створення комунального підприємства Броварської 

міської ради <d)ровариінвестбуд». 

рішення 
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~ 

15. Про внесення змін до Генерального плану міста. 
1 б. Про надання дозволу на кориryвання детального плану 

території 11 житлового району (район вулиць Боryнської -
Маяковського). 

17. Про погодження місць розташування земельних ділянок 
під розташування об'єктів юридичним і фізичним особам, 
продовження терміну дії дозволу на проведення проектно
вишукувальних робіт. 

18. Про припинення права користування земельними 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання у 

постійне користування земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформлеННIО права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 3.M~ 
19. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради. 3..c.k &.ЦА. 
20. Про продаж земельних ділянок, надання дозволів на 

продаж земельних ділянок та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. 

109-08-05 
] ]0-08-05 

11 ]-08-05 

] ]2-08-05 

113-08-05 

114-08-05 

21. Про звільнення від сплати орендної плати за земельну 115-08-05 
ділянку Представництва Асоціації «Сос - І<індердорф 
Інтернешнл» в Україні. 

22. Про затвердження виборчих округів та закріплення за 116-08-05 
ними депутатів Броварської міської ради. ~'w..cл. 

23. Про присвоєння звання <dIочесний громадянин міста 117-08-05 
Бровари». 
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