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ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на двадцять першій сесії Броварської 
міської ради V скликання 

від 24 травня 2007 року 

Назва рішення 

Номер 

рішення 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 317-21-05 
міської ради від 28.12.2006 р. N!! 193-14-05 <<Про 
затвердження програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2007 рік» (з наступними 
змінами). 

2. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 318-21-05 
04.07.2006 року N!! 53-04-24 «Про пайову участь (внески) 
інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Бровари. ~~t.ч(' C.D 'Zf~(~~ 

3. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 319-21-05 
регуляторних актів на 2007 рік. 

4. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 320-21-05 
28.12.2006 року N!! 201-14-05 «Про бюджет міста на 2007 
рік» та до додатків 1,2,3,4. 

5. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 321-21-05 
Бровари за І квартал 2007 року. 

6. Про внесення доповнень до Міської програми <<Розвитку 322-21-05 . . ... 
ВОДОПРОВІдно-каналlзацlИНОГО господарства та 

забезпечення населення міста якісною питною водою на 
2007-2010 роки», затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 26.04.2007 N!! 296-20-05. 

7. Про безоплатну передачу громадянам міста газового 323-21-05 
обладнання. 

8. Про затвердження міської Програми підтримки сім'ї на 324-21-05 
період до 2010 року. 

9. Про внесення доповнень в додаток 3 Міської програми 325-21-05 
соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально 
незахищених верств населення на 2006 - 2009 роки, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
23.02.2007 N!! 932-44-04. ~-t.D 1:u.. ~ ... ц 

. 10. Про реорганізацію центру соціально-психологічної 326-21-05 
реабілітації «Любистою>. ~ ~ 

11. Про безкоштовне харчування дітей з сім'ї Галицької Г .В. 327-21-05 
12. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 328-21-05 

власність територіальної громади м. Бровари автодоріг по 
бульвару Незалежності та по вулиці Металургів, що 
перебувають на балансі Казенного заводу порошкової 



металургії. 

13. Про надання згоди на безоплатне прийнятrя у комунальну 329-21-05 
власність територіальної громади м. Бровари гуртожитку 
по вул. Енгельса 10б, що перебуває на балансі ЗАТ 
«Дарницьке ремонтно-будівельне управління». ~&A.Ц... 

14. Про реєстрацію договорів купівлі-продажу. 330-21-05 
15. Про надання дозволу на списання та безоплатну передачу 331-21-05 

основних засобів, що знаходиться на балансі комунальних 
установ. 

16. Про відмову в доповненні до переліку об'єктів, що 332-21-05 
перебувають у комунальній власності територіальної 
громади м.Бровари та підлягають приватизації у 2007 році. 

17. Про затвердження Детального плану території частини П 333-21-05 
житлового району (район вулиць Богунської-

Маяковського ). 
18. Про погодження місць розташування земельних ділянок 334-21-05 

під розташування об'єктів юридичним та фізичним особам. ~L.CЦ, 
19. Про припинення права користування земельними 335-21-05 . . 

ДІЛЯНКами, надання в оренду земельних ДІЛЯНОК, передачу 

в постійне користування земельної ділянки, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. 3ul~ 
20. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 336-21-05 

продаж земельних ділянОК. 
21. Про надання земельних ділянок громадянам у власність, 337-21-05 

надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради. 
22. Про затвердження переліку земельних ділянок, що 338-21-05 

призначені для надання в оренду через конкурс в м. 

Бровари. 

23. Про внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської 339-21-05 
міської ради від 15.03.07 N!! 275-18-05 <<Про затвердження 
Положення про порядок проведення конкурсів щодо 
надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари. ~}а.I.ш ... ....о -t'.c.4 --~ 

24. Звіт Возняка С.М. - заступника міського голови м. Бровари 340-21-05 
по виконанню рішень Броварської міської ради <<Про 
затвердження у новій редакції Порядку надання земельних 
ділянок громадянам для будівництва і обслуговування 
жилих будинків, господарських будівель і споруд» від 
01.06.2006 N!! 30-05-05, «Про врегулювання діяльності у 
сфері грального бізнесу на території м. Бровари» від 
22.02.2007 N!! 254-17-05 та роботи по ефективному 
використанню комунальної власностї». 



25. Про розгляд протесту прокурора м. Бровари старшого 341-21-05 
радника юстиції Наджафова о.г. від 18.05.07 N!! 14-4 на 
рішення Броварської міської ради від 22.02.07 N!! 254-17-05 
<<Про врегулювання діяльності у сфері грального бізнесу на 
території міста Бровари». 

26. Про внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської 342-21-05 
міської ради від 26.04.2007 N!! 308-20-05 та від 15.03.207 N!! 
278-18-05. 

27. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 343-21-05 
28.12.2006 року N!! 200-14-05 «Про затвердження Програми 
підготовки та виховання захисників Батьківщини, 
військово-фахової орієнтації молоді та проведення призову 
на строкову військову службу в м. Бровари на 2007 рію>. 

28. Про затвердження міської Програми по покращешпо та 344-21-05 
забезпеченню медичного обслуговування мешканців міста 
Бровари на 2007-2009 роки. 

29. Про внесення змін до Програми підтримки комунального 345-21-05 
підприємства Броварської міської ради "Оздоровчо
реабілітаційний центр" на 2007 рік, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 25.01.07 N!! 229-16-05. 

30. Про розробку заявки на участь у Всеукраїнському конкурсі 346-21-05 
проектів і програм розвитку місцевого самоврядування у 

2007 році. 
ЗІ. Про надання згоди на укладення мирової угоди на 347-21-05 

розстрочення податкового боргу. 
З2. Про встановлення пільгової орендної плати та відмову у 348-21-05 

внесенні змін до рішення ради від 05.10.2006 N!! 118-09-06. 
3З. Про утворення конкурсної комісії Броварської міської ради 349-21-05 

з проведення конкурсів щодо надання земельних ділянок в 
оренду в м. Бровари. 

З4. Про затвердження Положення про комісію по оренді 
обєктів комунальної власності територіальної rpомади м. 
Бровари та затвердження складу комісії. 

З5. Про внесення змін та доповнень до Положення про 
порядок передачі в оренду майна територіальної rpомади 
м. Бровари. 

З6. Про визначення виконавця послуг з утримання будинку та 352-21-05 
прибудинкової території в м. Бровари вул. Черняхівського, 

21. 
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