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ПЕРЕЛІК 

рішень, ПРИЙНJIТИX на сімнадцятій сесії Броварської міської 
ради V скликання 

Назва рішення 

від 22 лютого 2007 року 

Номер 

рішення 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 230-17-05 
міської ради від 28.12.2006 р. Н!! 193-14-05 "Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2007 рік" (з наступними 
змінами). 

2. Про підсумки виконання Програми соціально- 231-17-05 
економічного та культурного розвитку м. Бровари за 2006 
рік. 

3. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 232-17-05 
28.12.2006 року Н!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 
рік" та до додатків 1,2,3,4. 

4. Про звільнення від орендної плати за землю. 233-17-05 
5. Про безоплатне прийнятгя у комунальну власність 234-17-05 

територіальної громади м. Бровари майна районної 
бібліотеки для дітей по вул. Лагунової, 4 та міської 
бібліотеки по бульв. Незалежності, 5. 

6. Про встановлення пільгової орендної плати. 235-17-05 
7. Про внесення змін до Положення про відділ культури 236-17-05 

Броварської міської ради, затвердженого рішеННJIМ 
Броварської міської ради 23.01.03 Н!! 163-10-24. 

8. Про затвердження Програми діяльності, фінансової 237-17-05 
підтримки та інформування громадськості щодо діяльності 
органів місцевого самоврядування через Комунальне 
підприємство Броварської міської ради "Телестудія ,,наше 
місто" у 2007. 

9. Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 238-17-05 
10.10.2000 Н!! 301-22-23, від 11.10.2001 Н!! 409-29-23, від 
05.07.2002 Н!! 80-04-24 та від 18.12.2003 Н!! 362-18-24. 

10. Про безкоштовне харчування дитини сзоm І-Ш ступенів 239-17-05 
Н!! 7 з багатодітної родини сім'ї Данилової Л.І. 

11. Про укладання угоди щодо співпраці з питань захисту 240-17-05 
дітей від жорстокого поводження. 

12. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 241-17-05 
28.12.06 К!! 199-14-05 ,,про затвердження програми 
запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності на 
2006-2010 роки". 



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Про затверджеНВJI Програми підтримки гандбольного 242-17-05 
клубу "Автомобіліст" на 2007 рік. 
Про затвердження Програми розвитку чоловічого гандболу 243-17-05 
в м. Бровари на 2007-2011. 
Про затвердження Положення про відділ капітального 244-17-05 
будівництва Броварської міської ради в новій редакції. 
Про затвердження міської програми капітального, 245-17-05 
поточного, ямкового ремонтів дорожнього покриття 

вулиць міста на 2007-2011 роки . .3.. .. ;Lc.u,.. 

Про безоплатну передачу громадянам міста газового 246-17-05 
обладнання. 

18. Про порушення клопотання перед Київською обласною 247-17-05 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

радою про зміну форми власності комунального 
підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. 
Про внесення змін до Генерального плану міста. 248-17-05 
Про припинення права користування земельними 249-17-05 
ділянками юридичним особам. 
Про акредитацію засобів масової інформації при 250-17-05 
Броварській міській раді. 
Про погодження кандидатури на посаду директора 251-17-05 
комунального підприємства Броварської міської ради 

"Телестудія "Наше місто". 
Про призначення на посаду головного редактора газети 252-17-05 
Броварської міської ради ,,Броварська панорама". 
Про затвердження строків проведення звітів депутатів 253-17-05 
Броварської міської ради перед виборцями. 
Про врегулювання діяльності у сфері грального бізнесу на 254-17-05 
території міста Бровари. "-.ft1:."чAL..А.О ~C4М6 
Про затвердження міськоі Програми розвитку архівної 255-17-05 
справи та забезпечеННJI збережеННJI архівних фондів на 
2007-2010 роки. 
Про звіт заступника міського голови ВОЗНJIКа С.М. 

Про звіт заступника міського голови Голубовського г.п. 
Про звіт заступника міського голови Руденка В.В. 
Про звіт заступника міського голови Шестопал л.п. 
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