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ІІЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на тридцJJТiй (позачерговій) сесії 
Броварської міської ради V скликання 

від 20 грудня 2007 року 

Номер 

Назва рішення 
. 

РІшення 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 546-30-05 
міської ради від 28.12.2006 Н!! 193-14-05 «Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2007 рію) (з наступними 
змінами). 

2. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 547-30-05 
регуляторних актів на 2008 рік. 

3. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 548-30-05 
28.12.2006 року Н!! 201-14-05 «Про бюджет міста на 2007 
рію) та до додатків 1,2,3,4. 

4. Про надання дозволу комунальним підприємствам та 549-30-05 
організаціям на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі. 

5. Про затвердження Порядку списання основних засобів з 550-30-05 
балансів підприємств, установ та організацій комунальної 
власності територіальної громади м. Бровари. 

6. Про надання дозволу на безоплатну передачу засобів 551-30-05 
зв'язку на баланс Броварському управлінню ГУ МНС 

Украіни в Київській області. 
7. Про хід виконання заходів міської Програми по безпеці 552-30-05 

дорожнього руху міста на 2007-2011 роки, затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 25.01.2007 Н!! 216-
16-05. 

8. Про внесення змін до <<Програми енергозбереження по 553-30-05 
комунальному підприємству «Служба замовника» на 2007-
2008». 

9. Про внесення змін до статуту комунального підприємства 554-30-05 
Броварської міської ради «Служба замовникю), 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
23.08.2007 Н!! 420-26-05. Arи~IмALJ.O "(и~~ 

10. Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 555-30-05 
28.12.2006 Н!! 199-14-05 <<Про затвердження програми 
запобігання дитячій безпритульності і беЗДОГJIJlДНості на 
2006-2010 роки» зі змінами (рішення Броварської міської 
ради від 22.02.2007 Н!! 241-17-05, від 25.102007 Н!! 479-28-' 
05). 

11. Про зміну профіmo дошкільних навчальних закладів 556-30-05 
«Золота рибкю), <<Барвіною), «Теремки» та приЙНJIТrя нової 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

~ 

редакції статутів. 3~ ц.u.. 
Про затвердження Правил виконання робіт на підземних 557-30-05 
спорудах та будівництві. ~I.ЦA.L~ l'tA~~ 
Про призупинення рішення 'Броварської міської ради від 558-30-05 
29.11.07 Н!! 543-29-05 «Про затвердження Положення про 
надання земельних діJIЯНОК в оренду на конкурентних 

засадах в м. Бровари». ~ ~ rмм, 
Про погодження місць розташування земельних дiJUlНOK 559-30-05 
під розташування об' єктів юридичним та фізичним особам. ~IЦA. 
Про припинення права користування земельними 560-30-05 
діJIЯНКами, надання в оренду земельних ДЇJUIHoK, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними дїJUlНками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. ~t.tм.. 
Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 561-30-05 
продаж земельних ділянок та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. 3~~ 

17. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 562-30-05 
надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради. З~ /..ЦА.. 
18. Про звільнення від плати за оренду земельної дiJIЯнки 563-30-05 

Українську Православну церкву парафії св. Іоанна 
Богослова Київської Єпархії. 
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