
ПЕРЕЛІК 

рішень, прИЙНЯТИХ на mіС11lадцятій сесії Броварської 
міської ради V скликання 

від 25 січня 2007 року 

N!! 
піп Назва рішення 

1. Про внесення змін та доповнень до рішеННJI Броварської 
міської ради від 28.12.2006 р. N!! 193-14-05 "Про 
затвеРД)lсення Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2007 рік" (з наступними 
змінами). 

2. Про затвердження "Програми розвитку малого 
підприємництва в м. Бровари на 2007-2008 роки". 

3. Про затвердження ІШану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2007 рік. 

4. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
28.12.2006 року N!! 201-14-05 ,,про бюджет міста на 2007 
рік" та до додатків 2, 3. 

5. Про звільнеННJI від СІШати державного мита. 
6. Про BHeCeННJI змін до рішення Броварської міської ради від 

31.08.2006 N!! 79-07-05. 
7. Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Служба замовника" на списання основних засобів, що 
перебувають у нього на балансі. 

8. Про реструктуризацію заборгованості по орендній платі. 

9. Про встановлеШІЯ пільгових орендних ставок. 

10. Про затверджеШІЯ міської програми капітального ремонту 
житлового фонду на 2007-2011 роки. ~&.Ц.t... 

11. Про затвердження міської програми утримання об' єктів 
благоустрою міста на 2007 рік. ~~ 

12. Про затвердхсеШІЯ міської програми по безпеці дорожнього 
руху міста на 2007-2011 роки. ~~S.fМ, 

13. Про затверД)кеШІЯ міської програми утримання об'єктів 
благоустрою зеленого господарства міста на 2007-2011 
роки. ~LC.&.V 

14. Про затвердхсеННJI нової редакції Ста1УІУ комунального 
підприємства "Служба замовника". f\.",.).9.." .. :4I.) '"" ""t:(....1tA\..cм.cb 

15. Про затвеРД>lсення Програми діиль~осri та фінансової 
підтримки Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення на 2007 рік. 

16. Про безкоштовне та пільгове харчування дітей в 30Ш І-Ш 
ст. N!! 9 з багатодітних сімей Комендант 0.1. та Дзюби Т .В. 
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17. Про припинення права користування земельними 221-16-05 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлеННJI технічної докумешації по 
оформлеНН10 права користувaнНJJ земельними дiтmкaми 
юридичним і фізичним особам та BHeCeННJI змін до рішень 
Броварської міської ради. ~~ 

18. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 222-16-05 
продаж земельних ділянок та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. 

19. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 223-16-05 
надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради. ~~ 

20. Про акредитацію засобів масової інформації при 224-16-05 
Броварській міській раді. 

21. Про затверджеННJI ПоложеННJI про зміст, опис та порядок 225-16-05 
використання символіки міста Бровари у новій редакції. 

22. Про затверд>кення Програми відзначеНВJI державних та 226-16-05 
професійних свят, ювілейних дат заохочеНВJI за заслуги 
перед громадою міста Бровари на 2007-2009 роки. Ч~-с.() lc.e..ш.:СА.ч.6 

23. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 227 -16-05 
спорту на 2007-2011 роки в м. Бровари. 

24. Про затверд>кеІШЯ передав ального акту Студії ефірно- 228-16-05 
кабельного телебачення ,,наше місто" Комунальному 
підприємству Броварської міської ради "Телестудія ,,наше 
місто". 

25. Про затвердження Програми підтримки комунального 229-16-05 
підприємства Броварської міської ради "Оздоровчо
реабілітаційний цeHТP".~ 

26. Про ПРШІИНення нового виділення та продажу вільних від 
забудови земельних ділянок суб' єпам підприємни ,(Ької 

діяльності. 
27. Про пршmнення продюку об' єЮ'ЇВ комунальної власноcri 

територіальної громади м. Бровари. 
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