ПЕРЕЛІК
рішень, прийнятих на двадцятій сесії Броварської міської
ради

V скликання
від

26 квітня 2007 року

N!!

Номер

пІп

рішення

Назва рішення

1. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 290-20-05
міської ради від 28.12.2006 р. N!! 193-14-05 «Про
затвердження

Програми

соціально-економічного

культурного розвитку міста на

2.
3.

2007 рію).

Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2007 рік.
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від

28.12.2006
рію) та

4.

року

N!! 201-14-05
до додатків 1,2,3,4,5.

«Про бlOджет міста на

під'їздів будинку по вул. Олімпійській,

Про

292-20-05

293-20-05

І-П

6.

Про затвердження міської програми «Подвір'я» міста на

294-20-05

~

роки. -~~
затвердження
Програми

2007 - 2011
6.

291-20-05

2007

Про безоплатну передачу з балансу ТОВ «Броварський
ДБК «Меркурій на баланс КП «Служба замовник&)

5.

та

енергозбереження

по

295-20-05

((омунальному підприємству «Броваритеплоенергомережа»

на 2007 ріlС. 3~1.Щ..

7.

Про
затвердження
міської
програми
розвитку
водопровідно-канanізаційного
господарства
та
забезпечення населення якіСНОIО питною водою на 2007

296-20-05

Про внесення доповнень до міської Програми соціального
захисту пенсіонерів, інвanідів та соціально-незахищених
верств населення на 2006-2009 роки. Затвердженої
рішенням БроваРСЬІ(ОЇ міської ради від 23.02.2006 року N!!

297-20-05

ріlС. 3..ам\АМ..

8.

932-44-04. ~}o..""-AA.~ 'ШИ4\.~

9. Про затвердження новоі редакції Положення про стипендіі 298-20-05
міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів

міста в новій редакції. ~\,U.\.
10. Про впорядкування умов оплати праці міського голови~c.u.&,. 299-20-05

11.

Про затвердження змін до структури, загальної чисельності
апарату міськоі ради та виконкому, виконавчих органів

ради. ~~

300-20-05

12. Про внесення змін до Генерального плану міста.
301-20-05
13. Про затвеРД)I,ення Детального плану територій на перетині 302-20-05
вул. Красовського та вул. l<утузова в районі заводу
«Торгмаш».

14. Про затвердженНJI переліку юридичних та фізичних осіб, 303-20-05
які стали перемоЖЦJIМИ конкурсу щодо HaдaнНJI земельних

ділянок в оренду в м. Бровари від 23.04.2007. З-.и.іr.ш...

15. Про погодження місць розташування земельних ділянок 304-20-05
під розташування об' єктів юридичним та фізичним особам
16. Про припинення права користуванНJI земельними 305-20-05
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, HaдaнНJI
дозволів

на

виготовлення

технічної

документації

по

оформленню права користування земельними ділянками
IОрИДИЧНИМ і фізичним особам та внесення змін до рішень

Броварської міської ради. ~...и.:~

17.

Про

продаж

земельних

на

306-20-05

Про передачу земельних ділянок громадянам у власність,

307-20-05

продаж земельних ділянок.

18.

ділянок,

надання

дозволу

3u..t.'&(.u..

надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської

міської ради. ~~~

19.

Про

затвердження

переліку

земельних

призначені для надання в оренду

Бровари. ~~
20.

ділянок,

що

через конкурс в м.

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від

15.03.07

Н!!

275-18-05

308-20-05

309-20-05

«Про затвердження Положення про

порядок проведення конкурсів щодо надання земельних

ділянок в оренду в м. Бровари». S~1N.и . d )

21.

22.

~~

Про звільнення від плати за оренду земельної ділянки
релігійну
громаду
Римсько-Католицької
Церкви
"Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги"
Про
роботу
головного
редактора
Броварської
міськрайонної газети «Нове життя» Просянової Г.П.

23.

Про

акредитацію

засобів

масової

інформації

24.

Броварській міській раді.
Про затвердження Програми «Депутатський фонд на

при

310-20-05
311-20-05
312-20-05

2007 313-20-05

рію).

25.

26.

Про розгляд протесту прокурора м. Бровари старшого
радника юстиції Наджафова О.Г. від 23.04.07 Н!! 138 вих/07
на пункт 4.6 рішення Броварської міської ради від 20.07.06
Н!!
56-06-05 <d1po припинення права користування
земельними ділянками, надання в оренду земельних

ділянок, надання
дозволів на виготовлення технічної
документації
по
оформленню
права
користування
земельними діnянК8МИ юридичним та фізичним особам та
внесення змін до рішення Броварської міської радІО).
Про розгляд протесту прокурора м.Бровари старшого
радника юстиції Наджафова О.Г. від 08.02.07 Н!! 46 вих-07
на пункт 1.2 рішення Броварської місткої ради від 01.12.05
Н!! 834-39-04 <<Про погодження місць розташування

314-20-05

315-20-05

земельних ділянок під розташування об'єктів юридичним і

фізичним особам,

продовження терміну дії дозволу на

проведення проектно-вишукувальних робіт та внесення

змін до рішення Броварської міської ради від 04.12.03 Н!!
327-17-24», на пункт 5.19 рішення Броварської міської
ради від

23.02.06

Н!!

923-44-04

«Про припинення права

користування земельними ділянками, надання в оренду

земельних ділянок,

технічної

надання

документації

користування

земельними

дозволів

по

на

виготовлення

оформленню

ділянками

права

юридичним

та

фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської
міської радю) та на пункт 2.11 рішення Броварської міської
ради від 23.03.06 N!! 955-46-04 «Про припинення права
користування земельними ділянками, надання в оренду

земельних ділянок,

надання дозволів

на

виготовлення

технічної
документації
по
оформленню
права
користування земельними ділянками юридичним та
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської
міської радю).

27.

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради за
Н!!

289-19-07

від

17.04.07 р. « Про

створення комунального

підприємства Броварської міської ради
технічної інвентаризації».

« Броварське

бюро

316-20-05

