ПЕРЕЛІК
рішень, прийнятих на двадцять восьмій сесії Броварської
міської ради

V скликання
від

25 жовтня 2007 року

N!!

Номер

піп

1.

.

Назва рішення

Про внесення змін та доповнень до рішення

р1шення

Броварської

461-28-05

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 доповнення до плану діяльності з підготовки проектів

.

462-28-05

регуляторних аКТІВ.

3.

Про організацію роботи, пов'язаної з частковим

463-28-05

відшкодуванням з міського бюджету відсоткових ставок
за кредитами, залученими суб' єктами малого та середнього

підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

4.

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 28
грудня

2006 року N!! 201-14-05
та до додатків 1,2,3,4,5.
5.

464-28-05

"Про бюджет міста на 2007 рік"

Про надання дозволу навчально - виробничому центру

творчості молоді на продаж автомобіля марки БАЗ -

465-28- 05

2109,

що перебуває у нього на балансі.

6.

Про безоплатне прИЙНЯття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари квартири

по вулиці Черняхівського,

16 -

466-28-05

N!! 70

Г.

7.

Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади міста Бровари дитячого ігрового
комплексу по бульвару Незалежності, 2.

467-28-05

8.

Про безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари зовнішньої тепломережі
по вул. Кірова, 96.

468-28-05

9.

Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари зовніпmіх інженерних
мереж до житлового будинку по вул. Грушевського, 19.

469-28-05

10. Про відмову у встановленні пільгових орендних ставок.

470-28-05

11.

Про затвердження доповнення до переліку об'єктів,
що перебувають у комунальній власності територіальної
громади м. Бровари та пiдmIгають приватизації у 2007 році.

471-28-05

12.

Про надання згоди на безоплатне прийнятrя у

472-28-05

комунальну власність територіальної громади м. Бровари

окремо розташованого не житлового приміщення по вулиці
Енгельса, 6-а.

13.

Про внесення змін в програму енергозбереження по

473-28-05

комунальному підприємству "Служба замовника".

14.

Про внесення змін до міської Програми по безпеці
дорожнього руху на

15.

2007 - 2011

474-28-05

роки.

Про визначення балансоутримувачем Товариство
з обмеженою відповідальністю "ЖЕК -

475-28-05

40".

16.

Про визначення виконавця ПОС!ІУг з утримання будинку

17.

Про внесення змін до рішення Броварської міської

та прибудинкової території. ~IA-ЦA....o -z:u.",",,'~
ради від

17.04.2007 р. N!! 287-19-05

476-28-05
477-28-05

"Про припинення

діяльності Броварського виробничого управління комунального
господарства IIlJUlXом його приєднання до комунального

.

".

mдприємства "Служб а замовника

18.

aQ
'':J"",~.....o

t:c ІЧССА~

Про BHeCeНВJI змін у рішення Броварської міської ради
від

478-28-05

26.07.07 N!! 393-24-05 "Про затвердження

положення та штатного розпису соціальнореабілітаційного центру "Любисток" служби у справах
дітей Броварської міської ради.

19.

Про внесення змін до рішення Броварської міської
ради від 28.12.06 N!! 199- 14-05 "Про затвердження програми
запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності
на 2006 -

479-28-05

2010 роки".

20. Про затвердження Програми підтримки молоді у
м. Бровари на 2007 - 2010 роки.

480-28-05

21. Про затвердження Правил розміщення малих

481-28-05

архітектурних форм для здійснеЩIJI підприємницької

діяльності. ~~ ~.ЦJ ~~см,...с.

22.

Про погодження місць розташування земельних
ділянок під розташування об'єктів юридичним та фізичним

особам. ~ ІА.Ц..

482-28-05

23.

Про припинення права користування земельними

483-28-05

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. .:3~ СМА.

24.

Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на

484-28-05

продаж земельних ділянок.

25.

Про передачу земельних ділянок громадянам у

485-28-05

власність, надання в оренду та внесення змін до рішень

Броварської міської ради.

26.

~~. L&.u.-.

Інформація робочої групи обліку виборців про

486-28-05

складання та уточнення загальних списків виборців
по м. Бровари на позачергових виборах депутатів

30 вересня 2007 року.
27.

Про затвердження Програми розвитку бібліотечної
галузі м. Бровари на

28.

30.

2007 - 2012 роки.

Про затвердження Програми розвитку початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м. Бровари
на

29.

487-28-05
488-28-05

2007 - 2012 роки.

Про затвердженняd.ОВОГО складу адміні~тративної комісії.

П

.

~-ФБpOBapcLKol
~~~...

ро BHeCeННJI змІН до р1ІПення

від 23.02.06

МlСЬКОl ради

489-28-05
490-28-05

N!! 932-44-04 "Про затверджеННJI міської

Програми соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та
соціально не захищених верств населення на 2006 -

3 1.

2009 роки".

Про затвердження Програми діяльності та фінансової

491-28-05

підтримки редакції газети "Броварська панорама" у

2007 році.
32. Про внесення змін до міської програми "Обдарованість"
на 2005- 2012 р.р.

492-28-05

33.Про затвердження змін до структури, загальної чисельності
493-28-05
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради. ~LCМ....
34.Про внесення·змін в Статут комунального підприємства
Броварської міської ради "Бровари-Флора".

494-28-05

