
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження плану роботи Броварської міської* ради 
на І півріччя 2011 року 

Заслухавши звіт секретаря ради про виконання плану роботи 
Броварської* міської ради за 1 півріччя 201 Ороку, відповідно до п 7 ст 
26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" та глави 2 
Регламенту Броварської міської ради V скликання, міська рада 

вирішила: 

1. Звіт про виконання плану роботи Броварської міської ради за II 
півріччя 2010 року взяти до відома 

2 Затвердити план.роботи Броварської* міської ради на І півріччя 
2011 року (додається) 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради -
Кіяшко О. В 

Міський голова І.В. Сапожко 

м Бровари 
від 
№ 



Додаток до рішення 
Броварської міської рали 

від 
№ 

ПЛАН 
роботи Броварської міської ради 

на І півріччя 20) 1 року 
І. Питання для внесення на розгляд Броварської міської 

№ 
п/п 

Термін Назва питання Доповідач 

1 І півріччя 
2011 
року 

Про затвердження «Правил 
забудови м. Бровари» у новій 
редакції. 

Управління 
містобудування та 
архітектури 

1 І півріччя 
2011 
року 

Про встановлення пайової участі 
(внеску) замовника у створенні 
інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури м 
Бровари. 

Управління 
містобудування та 
архітектури 

2 Січень Про затвердження штатів закладів 
культури Броварської міської ради 
на 2011 рік. 

Управління 
культури 

2 Січень 

Про затвердження Програми 
соціально-економічного і 
культурного розвитку м. Бровари на 
2011 рік. 

Управління 
економіки 

2 Січень 

Про затвердження міської 
програми «Дошкільна освіга» на 
2011-2015 р р 

Управління освіти 

2 Січень 

Про затверд,кення міської програми 
«Загальна середня освіга» на 2011-
2015 рр . 

Управління оевпи 

2 Січень 

Про затвердження міської' програми 
«Позашкілля» на 2011-2015 р р 

Управління освіти 
І 

2 Січень 

Про введення додаткович штатних 
одиниць у Броварське навчальне 
виховне о6»єднання на 201 і -2016 
РР " . 

Угіравпіння освп -і | 
І 
і і і 



3 

Т 

Лютий Про безкоштовне і пільгове 
харчування учнів та вихованців 
закладів освіти міста 

[ Управління освіти 3 

Т Березень Про заівердження Положення про 
порядок надання дозволів на 
прокладання телекомунікаційних 
мереж в місті Бровари 

Управління 
комунальної 
власності 

3 

Т Березень 

Про підсумки виконання Програми 
соціально-скономічного та 
культурного розвитку м. Бровари 
за 2010 рік 

Управління 
економіки 

5. Квітень Про затвердження угоди про 
співпрацю між Броварською 
міською радою та Київським 
університетом ім. Б.Грінченка. 

Управління освіти 

6. Травень Про виконання Програми залучення 
інвестицій та поліпшення 
інвестиційного клімату м. Бровари 
на 2009-2011 роки за 2010 рік. 

Управління 
економіки 

6. Травень 

Про затвердження плану роботи 
Броварської міської ради на II 
иівріччя-2011 року 

Апарат ради 

1 
II. Питання, які розглядаються постійно. 

1 Про затвердження проектів містобудівної документації' 
2. Про присвоєння назв вулиць нових районів забудови міста 
3. Про надання дозволів на розроблення проектів містобудівної 
документації 
4 Про припинення права користування земельними ділянками, 
затвердження проектів землеустрою та технічної документації' із 
землеустрою; надання в оренду земельних ділянок* продовження 
термінів користукання земельними ділянками, надання дозволів на 
виготовлення І Є Х Н І Ч Н О І документації по оформленню права 
користування земельними ділянками юридичним і фізичним особам 
та внесеьня змін /ю рішень Броварської міської'ради 
5. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання 
дозволів па виготовлення технічної документації по оформленню 



права власності та користування та внесення змін до рішень 
Броварської* міської ради. 
6. Про затвердження договорів оренди землі, договорів про внесення 
змін до договорів оренди землі та договорів купівлі-продажу 
земельних ділянок. 
7. Про надання повноважень щодо укладання договорів про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок 
8. Про продаж земельних ділянок 
9 Про продаж права оренди земельних ділянок. 
10. Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок та 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок Броварській міській раді для 
виставлення на аукціон з продажу права оренди земельних діпянок 
11. Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу 
права оренди земельних ділянок. 
12. Про попереднє погодження місць розташування малих 
архітектурних форм. 

III. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 
2011 рік (за окремим планом). 

IV. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій згідно із 
планами роботи постійних комісій та графіків проведення 
засідань. 

V. Організаційно-масові заходи (за окремим планом). 

Міський голова І.В. Сапожко 



Звіт 
про виконання плану роботи ради за 

// півріччя ?010року 

№ 

п/ 
п 

Термін Назва питання Доповідач Виконання 

1 Липень Затвердження 
кошторису витрат 
грошових 
надходження до 
міського 
природоохоронного 
фонду на 2010 рік 

Управління 
житлово-
комунального 
і осподарства 

№ 20-02-05 
від 11 11 10 

Зміни до Програми 
«Утримання та 
розвитку об'єктів 
житлово-
комунального 
господарства». 

Управління 
жй глово-
комунального 
господарства 

№1625-88-05 
від 31 08 2010 

2 Серпень Звіт про виконання 
міської' Програми 
«Утримання та 
розвитку об'єктів 
житлово-
комунального 
господарства» за ! 
півріччя 

Управління, 
жиїлово-
комунального 
господарства 

знято з розгляду 

Про підсумки 
виконання Програми 
соціально-
економічного та 
культурного розвитку 
м Бровари за І 
півріччя 2010 року 

Управління 
економіки 

№1632-88-05 
від ЗІ 08.10 

3 жовтень Звіт про виконання 
міської Програми 
«Утримання та 
розвитку об'єктів 
житлово-
комунального 
господарства за І 
півріччя 

Управління 
житлово-
комунального 
господарства 

знято з розгляду 

4 Л исто на 
д 

Зміни до програми 
«Утримання та 
розвитку об'ектів 
житлово-
комунального 
і осполарсгва» 

Управління 
жи і лово-
комунального 
господарства 

№21-02-06 
від 11 11 10 



Про підсумки 
виконання Програми 
Соціально-
економічного та 
культурного розвиїку 
м Бровари за 9 місяців 
2010 року 

Управління 
сколоміки 

№33-02-06 
від 11 11 10 

Про затвердження 
плану діяльності з 
підготовки проектів 
регуляторних актів на 
2011 рік 

Управління 
економіки 

№31-02-06 
від 11 И 10 

5 
Грудень 

Про затвердження 
плану роботи 
Броварської міської 
ради на II півріччя 
2010 року 

Апарат ради винесено на 
розгляд 4-ої сесії 
УІскликання 

5 
Грудень 

Про затвердження 
«Програми розвитку 
малого підприємства в 
м. Бровари на 2011-
2012 роки» 

Управління 
економіки 

№67-03-06 
від 09 12.2010 

5 
Грудень 

Затвердження 
Програми 
«Утримання та 
розвитку об'єктів 
житлово-
комунального, 
господарства» на 2011 
рік 

Управління 
житлово-
комунального 
господарства 

Після 
затвердження 
міського Бюджету 

5 
Грудень 

Про додаткові штатні 
одиниці в закладах 
освіти 

Управління освіти Після 
затвердження 
міського Бюджету 

5 
Грудень 

Про надбавки до 
посадових окладів 
педагогічних 
працівників 

Управління освіти №19-02-06 
від 11 112010 

1 

ІУ 
квартал 

Про затвердження 
«Правил забудови м 
Бровари» 

Управління 
містобудуван 
ня та архітектури 

Перенесено на І 
півріччя 2011 року 

За II півріччя 2010 року було проведено 8 сесій, прийнято 172 рішення 
В план роботи міської ради на И півріччя 2010 року було включено 14 питань 3 

них розглянуто 8 питань, розі ляд 2 питань було зняю з плану роботи за пропозицією 
керівника, 1 питання заплановано на сесію від 23 12 10 року, Інші питання будуть 
розглянути після прийняття міського бюджету 

Міський голова І В Сапожко 


