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ПЕРЕЛІК 

рішень, прИЙНJJТИX на ДВ8ДIV1ТЬ другій сесії Броварської 
міської ради V скликання 

від 14 червВJI 2007 року 

Номер 

Назва рimеввя 
. 

рuпеввя 

1. Про внесеввя змін та доповнень до ріmенвя Броварської 353-22-05 
міської ради від 28.12.2006 р. Н!! 193-14-05 «Про 
затвердхсеввя Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2007 рію) (з наступними 
змінами). 

2. Про обме>кеввя щодо продажу алкогольних напоїв на 354-22-05 
території м. Бровари. 

3. Про хід виконaВВJI Програми розвитку пасажирського 355-22-05 
автомобільного транспор'JY в м. Бровари на 2005-2010 роки 
за 2006 рік. 

4. Про хід виконaВВJI Стратегічного плаву економічного 356-22-05 
розвитку м. Бровари у 2006 році та за І квартал 2007 року. 

5. Про внесеввя змів до рimеввя Броварської міської ради від 357-22-05 
28 гpyДВJI 2006 року Н!! 201-14-05 <<Про бюджет міста на 
2007 рік» та до додатків 1, 2, 3. 

6. Про затвердження змів до струпури, загальної чисельності 358-22-05 
апарату міської ради та викошсому, виконавчих органів 

ради. ~~ 
7. Про внесеввя змін до <<Міської програми реконструкції 359-22-05 

житлового фонду на 2006-2010 роки», затвердженої 
рішеНWIМ Броварської міської ради від 23.03.06 Н!! 974-46-
04. 

8. Про хід виконання міської програми «Обдарованість» на 360-22-05 
2005-2012 р. р. 

9. Про внесеввя змін та доповнень до Положенвя про 361-22-05 
.. управління праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради, затвердженого рішеНWIМ 
Броварської міської ради від 31.08.2006 Н!! 91-07-05.~~ -r:цl(ц".:~ 

10. Про безоплатну передачу з балансу територіального 362-22-05 
центру обслуговув8ВВJI пенсіонерів та самітвіх 
непрацездатних ГPOM8ДJIВ м. Бровари на баланс центру 
ранньої та медико-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів 
- частини будівлі по вул. Гагаріва, 8-а. 

11. Про затверД)кеввя Детального плаву території VI 363-~2-05 
житлового рЩіону. І етап. Схема планування територій. 

12. Внесеввя змін до Генерального плаву міста. 364-22-05 
13. Про затверджеВВJI переліку юридичних та фізичних осіб, 365-22-05 



~ . 
JIК1 стали перемоЖЦJIМИ конкурсу щодо надавня земельних 

ДЇЛJIиок в оренду в м. Бровари від 29.05.2007 та від 
04.06.2007 року. ~~ 

14. Про погоджеННJI місць розтamy&aНWI земельних ділянок 366-22-05 
під розташув8ННJI об' єктів юридичним і фізичним особам. 

15. Про припинеННJI права кориC1J'ВaНWI земельними 367-22-05 
ділянками, Haд8ННJI в оренду земельних ділянок, передачу 
в поcriйне кориC1J'В8ННJI земельної ділянки, HaдaНWI 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленшо права кориC1J'Вання земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. ~!мA 

16. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 368-22-05 
продаж земельних ділянок. 

17. Про передачу земельних ділянок громадинам у власність, 369-22-05 
HaдaНWI в оренду та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради. 

18. Про затвердження переліку земельних Д1ЛJIНок, що 370-22-05 
призначеш ДJIJI надання в оренду через конкурс в м. 

Бровари. 
19. Про хід виконання «Програми використання та охорони 371-22-05 

земель в місті Бровари на 2006-2015 роки У 2006 та за І 
квартал 2007 року». 

20. Про затвердження плану роботи Броварської міської ради 372-22-05 
на n півріччя 2007 року. ~~ 

21. Про списання кредиторської заборгованості, строк 373-22-05 
позовної давності пої минув, по об' єктах відділу 
капітального будівництва Броварської міської ради. 

22. Про внесеШIJI доповнень до Програми підтримки 374-22-05 
підприємства «Центр соціально-трудової, професійної та 
медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та 
молодих інвалідів» Броварського міського товариства 
інвалідів з уражеШIJIМ опорно-рухового апарату 

«ПрагнеШIJI» на 2004-2009 роки, затвердженої рішеШIJIМ 
Броварської міської ради від 15 .~4.2004 N!! 449-21-24. ~)a.~ ~ """'" 

23. Про затверджеШIJI заcтymmкa МІського голови та внесеШIJI 375-22-05 
змін до СЮlаду виконавчого комітету Броварської міської 
ради V скликання. 
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