
проект 

ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на тридцять першій сесії Броварської 
міської ради V смикання 

від 27 rpудня 2007 року 

..t 

N!! 
піп Назва рішення 

. 

1. Про встановлення пільгових орендних ставок та 
орендної плати. 

2. Про надання дозволу на безоплатну передачу BapTocri 
реконструкції кінотеатру ім. Шевченка по вул. 
Київській, 155, м. Бровари, що перебуває на балансі 
відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради. ~LUA-

3. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
від 24.05.2007 N!! 329-21-05 та від 29.11.2007 N!! 509-29-
05. 

4. 

5. 
6. 

7 . 

Про призначення балансоутримувача житлового 

будинку по вул. Олімпійській 8 - б. 
Про реєстрацію договору купівлі-продажу. 
Про затвердження Проrpами зайнятості населення міста 
Бровари на 2008-2009 роки. 
Про введення додаткових штатних одиниць у закладах 

освіти у 2008 році. 
• 8. Про безкоштовне і пільгове харчування учнів та 

вихованців закладів освіти міста. 

9. 

10. 

11 . 

Про затвердження штатів закладів культури Броварської 
міської ради на 2008 рік. ~и.u-
Про затвердження плану роботи Броварської міської 
ради на І півріччя 2008 року. 
Про затвердження змін до структури, загальної 
чисельності апарату міської ради та виконкому, 
виконавчих органів Рвди»· ~IA.AA-

• 12. Про погодження місць розташування земельних ділянок 
під розташування об'єктів юридичним та фізичним 
особам та внесення змін до рішення Броварської міської 

ради. 

.6.. 13. Про припинення права користування земельними 

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 
рішення Броварської міськоі ради. ~ 

14. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на 

Номер . 
РІшення 

564-31-05 

565-31-05 

566-31-05 

567-31-05 

568-3.1-05 
569-31-05 

570-31-05 

571-31-05 

572-31-05 

573-31-05 

574-31-05 

575-31-05 

576-31-05 

577-31-05 



15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

J. 

продаж земельних ділянок. 3~u.ц. 
Про передачу земельних ділянок громадянам у 578-31-05 
власність, надання в оренду та надання дозволів на зміну 
цільового призначення земельних дiлsmок громадинам. 
Про безоплатну передачу громадинам газового 579-31-05 
обладнання. 

Про встановлення вартості торгового патенту на 580-31-05 
здіснення торгівельної дїJIЛьності та на здійснеННJI 
дїJIЛьності з надання послуг ДЛJI суб' єктів 
підприємницької дїJIльності. 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 581-31-05 
від 20.07.06 Н!! 45-06-05 "Про встановлення ставок 
єдиного податку ДЛJI суб' єктів малого підприємництва". 
Про затвердження Положення про порядок справляння 582-31-05 
та сплати місцевих податків і зборів в новій редакції. &.с..'&ош, 
Про внесення змін до Статуту комунального 583-31-05 
підприємства Броварської міської ради "ТелестудїJI 
Наш . " " е МІСТО. 

Про BHeCeННJI змін до рішення Броварської міської ради 584-31-05 
від 04.12.03 р. Н!! 355-17-24 «Про заснування газети 
Броварської міської ради». 


	0002
	0003

