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ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на двадцять сьомій сесії Броварської 
міської ради V скликанНJI 

від 20 BepeCНJI 2007 року 

Назва рішенНJI 

Номер 

рішеННJI 

1. Про внесення змін та доповнень до рішенНJI Броварської 437-27-05 
міської ради від 28.12.2006 р. .N!! 193-14-05 "Про 
затвердженНJI Програми соціально - економічного та 
культурного розвитку міста на 2007 рік" (з наступними 
змінами). 

2. Про BHeCeННJI змін до рішенНJI Броварської міської ради від 438-27-05 
28.12.2006 року .N!! 201-14-05 «Про бюджет міста на 2007 
рїю> та до додатків 1,2,3,4. 

3. Про HaдaнНJI дозволу комунальним підприємствам та 439-27-05 
організаціям на списaнНJI основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

4. Про безоплатне ПРИЙНJI"l'Тя у комунальну власність 440-27-05 
територіальної громади м. Бровари квартири .N!! 153 по 

вул. Кірова, 90а. 
5. Про HaдaнНJI згоди на безоплатне ПРИЙНJl"l'ТЯ у комунальну 441-27-05 

власність територіальної громади м. Бровари зовнішніх 
інженерних мереж до житлового будинку по вул. 
ГрytПевського, 19. 

6. Звіт кп "Служба замовника" про використання коштів, 442-27-05 
отриманих від оренди приміщень комунальної власності за 
січень - липень 2007 рік. 

7. Звіт начальника виробничого управлінням комунального 443-27-05 
господарства Орлова с.о. про використaнНJI коштів, 
отриманих від оренди нежитлових приміщень комунальної 
власності за період з 01 сіЧНJI по 31 серПНJI 2007 року. 

8. Про хід виконaнНJI "Програми енергозбережеННJI по 444-27-05 
комунальному підприємству "Броваритеплоенергомережа" 
на 2007 рік". 

9. Про результати аудиту комунального підприємства 445-27-05 
({Броваритеплоенергомережю>. 

10. Про затвердження змін до Статуту міського культурного 446-27-05 
центру, затвердженого рішенням Броварської міської ради 
від 07.07.05 .N!! 760-35-04. 

11. Про затверджеННJI концептуально - програмного проекту 447-27-05 
розвитку культури м. Бровари у 2007 - 2012. 

12. Про спиcaнНJI кредиторської заборгованості, строк 448-27-05 
позовної давності якої минув, по відділу капітального 



~ 

будівництва Броварської міської ради. 
13. Про списаНWI витрат по об'єктах незавершеного 449-27-05 

будівництва, що ліквідуються, по відділу капітального 
будівництва Броварської міської ради. 

14. Про затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, 450-27-05 
які стали переможцями конкурсу щодо надання земельних 
ділянок в оренду в м. Бровари від 27.08.2007 р. ~IAU... 

15. Про погодження місць розташування земельних ділянок 451-27-05 
під розташування об' єктів юридичним та фізичним особам. 

16. Про припинення права користування земельними 452-27-05 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлеНWI технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради. ~ k.ц.. 
17. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 453-27-05 

продаж земельних ділянок. 

18. Про передачу земельних ділянок громадинам у власність, 454-27-05 
HaдaннJI в оренду та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради. 

19. Про BHeceНWI змін до рішення Броварської міської ради від 455-27-05 
19.12.02 N!!147-08-24 <<Про затверджеНWI схеми розміщеНWI 
кварталів та їх меж на території міста Броварю>. 

20. Про ПРИСВОЄННJI звання "Почесний гром8ДJIНИН міста 456-27-05 
Бровари". 

21. Інформація про роботу відділу реєстрації актів цивільного 457-27-05 
стану міськрайонного управлiНWI юстиції. 

22. Про затверджеННJI Статуту Комунального підприємства 458-27-05 
Броварської міської ради <<Броварське бюро технічної 
інвентаризації» в новій редакції. Jм.:. &ЧА 

23. Про затверджеННJI структури, загальної чисельності 459-27-05 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів 

ради. ~1A.ц... 
24. Про доповнеННJI до плану діяльності з підготовки проектів 460-27-05 

регуляторних актів на 2007 рік. 
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