ІІЕРЕЛІК

рішень, ПРИЙНJlТИХ на двадцять дев' Jlтій сесії Броварської
міської ради V скликання
від

29 листопада 2007 року

N!!

Номер

піп

рішеННJI

Назва рішення

1. Про внесеННJI змін та доповнень до рішення Броварської 495-29-05
міської

ради

затвердження

від

28.12.2006

Програми

Н!!

193-14-05

«Про

соціально-економічного

культурного розвитку міста на

2007

та

рію) (з наступними

змінами).

2. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2008 рік.
3. Про затвердження Програми по відшкодуванню втрат за

496-29-05
497-29-05

безкоштовне
перевезеННJI
без
обмежень
пільгових
категорій
населеННJI
м.
Бровари
пасажирським
автомобільним транспортом загального користування на

2007 рік.
4.

Про

м.

498-29-05

5.

Бровари за 9 місяців 2007 року.
Про внесення змін до рішеННJI Броварської міської ради від
28.12.2006 року Н!! 201-14-05 «Про бюджет міста на 2007

499-29-05

6.

рік» та до додатків 1,2,3,4.
Про безоплатне прийняття
територіальної громади м.

500-29-05

7.

затверджеННJI

звіту

про

виконання

бюджету

У комунальну власність
Бровари в'їздного знаку

"Бровари" .
Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобimI
DAEWOO LANOS ТF 694, що перебуває на балансі
комунального підприємства "Бровариінвестбуд".

501-29-05

8. Про надання дозволу комунальним підприємствам та 502-29-05
організаціям

на

списання

основних

засобів,

що

перебувають У них на балансі.
9. Про надання. дозволу на безопла~. передачу. вартості
об'єктів

БУДІВНИЦТВа,

реКОНСТРУКЦll

та

503-29-05

кamтального

ремонту, що перебувають на балансі Biдд~ капітального

будівництва Броварської міської ради. ~ц.ц..
10. Про втрату чинності ПУНІ<ТУ 21ЗР~Ш5е~п Броварської міської 504-29-05
ради від 25.12.2006 Н!!
.- ро BHec~~ змін д~
ПоложеННЯ

Броварської

про

18з

УправлlННJ1

міської

p~,

комунальНОl

затверджене

влаСНОСТІ

рішеННJIМ

Броварської міської paд~ вІД 15.04.2004 р. Н!! 436-21-24":

о
безоплатне
прИИНJIТТJI у
комунальну
власН1СТЬ
11. Пр
Б
територіальної громади м. ровари окремо розташованого

505-29-05

J.

нежитлового npиміщенНSI по вулиці Енгельса, 6а.

12. Про

безоплатне

ПРИЙНSlТrя у комунальну власність
терит~ріальної громади м. Бровари квартири N!! 63 по
ВУЛИЦІ ЧерНSIXОВСЬКОГО, 19.

13. Про

списанНSI

приміщенНSI

музичної

господарських споруд по вул. Кірова,

28,

школи

та

506-29-05
507-29-05

що перебувають

на балансі відділу культури Броварсьї міської ради.
14. Про встановленНSI пільгових орендних ставок та орендної

508-29-05

плати.

15. Про

безоплатне

ПРИЙНSlТТJl

у

комунальну

власність

509-29-05

територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул..

16.

Енгельса, 1О б, що перебуває на балансі ЗАТ "Дарницьке
ремонтно-будівельне управліННSl". ~~
Про повторний продаж вбудованого не житлового

510-29-05

приміщеННSl за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності,

6.

17.
18.
19.

Про затверджеННSl доповненНSI до переліку об'єктів, що
перебувають

у

комунальній

приватизації у

2007 році.

власності

що

511-29-05

підлягають

Про визначеННJI виконавця послуг з yrpимaнНSI будинків та
при будинкової території.
Про BHeCeННJI змін до рішеННSl Броварської міської ради від
25.01.2007 року N!! 215-16-05 ,,про затверджеННJI міської
програми утримання об'єктів благоустрою міста на 2007-

512-29-05
513-29-05

20 11 роки".
20.

Про BHeCeННJI змін до рішеННSl Броварської міської ради від

514-29-05

року N!! 214-16-05 "Про затверджеННSl міської
програми капітального ремонту житлового фонду на 2007-

25.01.2007

21.

роки".
Про BHeceННSl змін до рішеННSl Броварської міської ради від

22.

hpo внесеВЮІ змін до рішеННSl Броварської міської ради від

2011

515-29-05

"Про затвердженНJI міської
програми реконструкції житлового фонду на 2006-201 О

23.03.2006 N!! 973-46-04
оки".

23.

,,про затверджеННJI міської
програми безпеки дорожнього руху на 2007-2011 роки".
Про BHeceННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від
22.02.2007 року N!! 245-17-05 "Про затверджеННSl міської

25.01.2007 N!! 216-16-05

програми

24.
25.

516-29-05

капітального,

поточного,

ямкового

517-29-05

ремонтів

вулиць міста на 2007-2011 роки".
Про внесення змін до рішеННSl Броварської міської ради від
26.04.2007 року N!! 294-20-05 "Про затверджеННJI міської
програми "Подвір'я" міста на 2007-2011 роки".
Про внесення змін до рішеННSl Броварської міської ради від
25.01.2007 року N!! 217-16-05 "Про затверджеННJI міської

518-29-05
519-29-05

програми

утримання

об'єктів

благоустрою

зеленого

госпо~арства міста на 2007-2011 роки".

26. Про ХІД виконання заходів міської програми капітального 520-29-05
p~MOHтy житлового фонду на 2007-2011 рр., затвердженої
РІшенням Броварської міської ради від 25.01.2007 Н!! 21416-05.
27. Про хід виконання заходів міської програми утримання 521-29-05
об'єктів
благоустрою міста на 2007-2011
роки,
затвердженої

рішенням

Броварської

міської

ради

від

25.01.2007 року Н!! 215-16-05.
28. Про внесення змін до статутного фонду та Статуту 522-29-05
комунального

підприємства

Броварської

міської

ради

Київської області "Броваритеплоенергомережа" . 8.y~"'J4A «О ~"uм·r..ич.

29. Про надання згоди на отримання кредиту в режимі 52З-29-05
овердрафт
міської

комунальному
ради

підприємству
Київської

Броварської
області

«(Броваритеплоенергомережю>.
зо.

Про внесення змін в Статут комунального підприємства

524-29-05

"Служба замовника". ~J..o-~.....o -tиJt_: ~
ЗІ.

Про внесення змін до рішення від

04

01.12.05

року Н!! 846-З9-

525-29-05

(<Про затвердження Порядку відшкодування витрат на

поховання учасників бойових дій та померлих (загиблих)

осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові
З2.

заслуги перед Батьківщиною».
Про погашення заборгованості

за житлово-комунальні

526-29-05

послуги окремим мешканцям міста.
ЗЗ.

Про затвердження Програми розвитку музейної справи м.

527-29-05

З4.

Бровари на 2007-2012 роки.
Про
затвердження
Програми
розвитку
культурнодозвіллєвої діяльності закладів культури м. Бровари на

528-29-05

2007-2012 роки.

36.

Про затвердження Програми розвитку міжнародного 529-29-05
співробітництва м. Бровари на 2007-2012 роки.
Про затвердження Програми розвитку рекреації дозвілля м. 5ЗО-29-05

З7.

Про

З5.

Бровари на 2007-2012 роки. ~LWзатвердження

Програми

проведення

культурно-

531-29-05

мистецьких заходів м. Бровари на 2007-2008 роки.

38. Про затвер~ення в H~~i~ pe~aкцii положення про 532-29-05
архівний віддш Броварсько! Мlсько! ради.

З9.

40.

Про затвердження угод про співпрацю між Броварською 533-29-05
міською радою та Броварським вищим училищем фізичної
культури, Київським обласним центром «Інваспорт»,
Київською
обласною
школою
вищої
спортивної
майстерності Н!! 2.
Про списання витрат по об'єктах незавершеного 534-29-05

4

будівництва, що ліквідуються, по відділу капітального
будівництва Броварської міської ради.
41. Про списання дебіторської заборгованості, строк позовної 535-29-05
давності якої минув, по об'єктах відділу капітального

будівництва Броварської міської ради.
42. Про затвердження Детального плану території житлової 536-29-05
забудови частини IV житлового району.
43. Про внесення змін в Концепцію розвитку житлового 537-29-05
будівництва по м. Бровари на 2004-2010 рр.
44. Про затвердження ставок орендної плати за земельні 538-29-05

45.
46.

ділянки в м. Бровари. ~~
Про погодження місць розташування земельних ділянок 539-29-05
під розташування об'єктів юридичним та фізичним особам. 3..LМ·~
Про
припинення
права
користування
земельними
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання
дозволів на виготовлення технічної документації по
оформленню права користування земельними ділянками

540-29-05

юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень

47.

Броварської міської ради. .3~ ч.и...
Про продаж земельних ділянок,

на

541-29-05

Про передачу земельних ділянок громадянам у власність,
надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської

542-29-05

.

надання

дозволу

продаж земельних ДІЛЯнок.

48.

міської ради. ~~

49.

Про

затвердження Положення про надання земельних

50.

Про

при

544-29-05

51.

Броварській міській раді.
Про затвердження в новій редакції ,,правил благоустрою
території по забезпеченню' :истоти і порядку у м.

545-29-05

543-29-05

ділянок в оренду на конкурентних засадах в м. Бровари. ~~ 1C.u'
акредитацію

Бровари".

засобів

IJJ+IA.w...()

масовоі

~~

інформаціі

