ПЕРЕЛІК
•

u

рuпень, приивятих на ДВaдцJlТЬ четверriй сесії Броварської

міської ради V скликання
від

26 липня 2007 року

Н!!

Номер

піп

.

Назва рішеННJI

р1ПІення

1.

Про BHeCeННJI змін та доповнень до рішеННJI Броварської
міської ради від 28.12.2006 р. Н!! 193-14-05 <<Про
затверджеННJI
Програми
соціально-економічного
та
культурного розвитку міста на 2007 рїю> (з наступними
змінами).

381-24-05

2.

Про доповнеННJI до плану діяльності з підготовки проектів

382-24-05

регуляторних актів на

3.
4.

5.

Про відмову у наданні пільги по СІШаТЇ податку з доходів
фізичних осіб кп "БроваритеІШоенергомережа".
Про BHeCeННJI змін до рішення Броварської міської ради від
28 гpyДНJI 2006 року Н!! 201-14-05 «Про бюджет міста на
2007 рік» та до додатків 1,2,3,4.
Про надання дозволу Центру соціально-психологічної
реабілітації

6.

2007 рік.
383-24-05
384-24-05

385-24-05

<unoбистою> на списання основного засобу,

що перебуває у нього на балансі.
Про BHeCeННJI змін до.рішення Броварської міської ради від

386-24-05

15.03.2007 р. Н!! 271-18-05.
7.

Про затвердження ПоложеННJI про порядок передачі в
оренду майва територіальної громади м.

387-24-05

Бровари ДШІ

розміщеННJI кабельної мереЖQ інтернетпроваідерами та

8.

мере)к кабельного телебачеННJI.
Про затвердження ПоложеННJI

про

порядок та умови

388-24-05

проведення
конкурсу
з
визначеННJI
компанії
ДШІ
проведеННJI аукціону з продажу вбудованого нежситлового
приміщення, що знаходиться за адресою: м. Бровари,

9.

бульв. Незалежності, 6.
Про затвердження ПоложеННJI про порядок та умови
проведеННJI
конкурсу
з
визначення
компанії
ДЛJI
проведеННJI

•

ayкцtoнy:

з

продuty

•

•

Ц1JПсного

389-24-05

w

маинового

комплексу готель «Спорт» та ресторан «Спорт»,
знаходитьCJI за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 28.

що

10. Про затвеРД>ІсеННJI Міської Програми будівництва та 390-24-05
реконструкції громадських туалетів на 2007-2008 роки.
11. Про затверджеВНJI міської програми фінансової підтримки 391-24-05
)китлово-будівельвих

·кооперативів

та

об' єднань

співвласників багатоквартирних будинків на 2007 рік. ~kц..

12. Про виесеННJI змін до Програми по безпеці ДОРО)ІСВЬОГО 392-24-05

~

руху, затвердженої рimеИIIJIМ Броварської міської ради від

25.01.07 Н!! 216-16-05 «Про затвердження міської програми
по безпеці дорожнього руху міста на 2007-2011 роки».
13. Про затвердження положення та шrатиого розпису 393-24-05
соціально-реабілітаційного цеmpу <<1Іюбистою> служби У

14.

справах неповнолітніх Броварської міської ради. ~w.ц..
П~О затвердження переліку юридичних та фізичних осіб,

394-24-05

JПQ стали переможцими КОНКУРСУ щодо надання земельних

ділянок в оренду в м. Бровари від

15.
16.

16.07.2007 року.

~".A..

Про погодження місць розташування земельних ділянок 395-24-05
під розташування об' єкrЇв юридичним та фізичним особам . .L.м:~
Про
припинення
права
користування
земельними 396-24-05
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, передачу
в

·w

ПОСТ1ИИе

дозволів

на

••

користування

земеЛЬНО1

виготовлення

технічної

•

Д1ЛЯІІКИ,

надання

документації

по

оформлешпо права користування земельними ділянками
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень

Броварської міської ради. ~~

17.

Про

продаж

земельних

на

397-24-05

про передачу земельних ділянок громадинам у власність,
надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської

398-24-05

.

ділянок,

надання

дозволу

продаж земельних ДtmIИок.

18.

міської ради. ~

19.
20.

Про відмову у звільнеmri від сплати за оренду земельної
ді.лявки Незалежній релігійній громаді євангельських

хрисТИJПI <<Хвала і поклоніння».
Про затвердження переліку

земельних

ділянок,

що

399-24-05
400-24..05

призначені для надання в оренду через конкурс в м.
Бровари.

21.

Про внесения змін та доповнень до додатків 1, 2 рішення
Броварської міської ради від 21.09.06 Н!! 116-08..05 <<Про
затвердження виборчих округів та закріплення за ними

.

депутатш»

22.

401 ..24..05

.

Про затвердження зразка aкra депутата Броварської міської

402..24-05

ради.

23.

Про внесення змін та доповнень до додатку рішення
Броварської міської ради від 14.06.2007 року Н!! 372..22-05
<<Про затвердження ІШану роботи Броварської міської ради
на П півріччя

24.

403-24-05

2007 року».

Про внесення змін в додаток

1 до рішення Броварської 404-24-05
міської ради від 24.04.07 року Н!! 349-21-05 ,,про yrвореИИJI
кошсурсної комісії Бр'оварської міської ради з проведеИИJI
кошсурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в м.
Бровари,".

25.

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради Н!!

405-24..05

295-20-05

від

26.04.2007

енергозбереження

р. «Про затвердження Програми

по

комунальному

~иемству

«Броваритеплоенергомережа» на 2007 рік».

26. Про

затвердження Програми енергозбереження по
комунальному ~иемству «Служба замовника» на 2007-

2008 роки. ~~

406-24-05

27. Про визначення виконавцем послуг з угримання будинку 407-24-05
та прибудинкової території.

