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ПЕРЕJПК 

рішень, прийнятих на ДBaдцJIТЬ шостій сесії Броварської 
міської ради V скликання 

від 23 серпня 2007 року 

Номер 

Назва рішення 
. 

РІшення 

1. Про підсумки виконання Програми соціально- 414-26-05 
економічного та культурного розвитку міста Бровари за І 
півріччя 2007 року. 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 415-26-05 
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). 

3. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 416-26-05 
28 грудня 2006 року Н!! 201-14-05 «Про бюджет міста на 
2007 рію> та до додатків 3, 4. 

4. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 417-26-05 
Бровари за І півріччя 2007 року. 

5. Про встановлення пільгової орендної плати. 418-26-05 
6. Про безоплатну передачу будівлі кінотеатру їм. т.г. 419-26-05 

Шевченка по вулиці Київській, 155 з балансу міського 
культурного центру на баланс відділу культури. 

7. Про затвердження нової редакції Статуту Комунального 420-26-05 
Підприємства «Служба замОВНИКЮ>. ~ .. ; U"L 

8. Про доповнення до «Міської Програми <<Подвір'я» на 421-26-05 
2007-2011 роки, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 26.04.2007 Н!! 294-20-05. 

9. Про передачу на баланс витрат по незавершеному 422-26-05 
будівництву. 

10. Про внесення доповнень до міської програми «Фінансова 423-26-05 
підтримка житлово-будівельних кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на 2007 рію>, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
26.07.2007 Н!! 391-24-05. 

11. Про доповнення до міської програми «Капітального 424-26-05 
ремонту житлового фонду на 2007-2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
25.01.2007 Н!! 214-16-05. 

12. Про внесення змін до <<Програми забезпечення техногенної 425-26-05 
та пожежної безпеки в м. Бровари на період до 2010 рОку», 
затвердженої рішенням сесії міської ради від 10.06.04 р. Н!! 
483-22-24. . 



~ 

13. Про застосування до Броварського виробничого 426-26-05 
управління по експлуатації та ремонту житлового фонду 
процедури банкрутства. 

14. Про погодження місць розташування земельних ділянок 427-26-05 
під розташування земельних ділянок під розташування 
об' єктів юридичним та фізичним особам. 

15. Про припинення права користування земельними 428-26-05 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. -~I..U.A.. 

16. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 429-26-05 
продаж земельних ділянок. 

17. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 430-26-05 
надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради. ~~ 
18. Про звільнення від сплати за оренду земельної ділянки 431-26-05 

Трьохсвятительську парафію Української Греко-
Католицької Церкви. 

19. Про затвердження переліку земельних ділянок, що 432-26-05 
призначені для надання в оренду через конкурс в м. 

Бровари. 

20. Про акредитацію засобів масової інформації при 433-26-05 
Броварській міській раді. 

21. Про найменування нової вулиці на території Південного 434-26-05 
промвузла в районі вул. Красовського та 
перенайменуванню частини вулиці Лугова в районі 
Княжицького переїзду. 

22. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 435-26-05 
26.07.2007 N!! 405-24-05 «Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради N!! 295-20-05 від 26.20-05 від 
26.04.2007 <<Про затвердження Програми 

енергозбереження по комунальному ~иємству 
<<Броваритеплоенергомережв» на 2007». 

23. Про внесення доповнень до рішення Броварської міської 436-26-05 
ради від 24.05.2007 N!! 326-21-05 <<Про реорганізацію 
центру соціально-психологічної реабілітації «Любистою>. 

24. Про визначення MicЦJI проведення зборів, мітингів, 
зустрічей з виборЦJIМИ у місті Бровари під час 
передвиборної агітації позачергових виборів народних 
депутатів 30 вересня 2007 року. 
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