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БРОВАРСБКА'МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСn 

РІШЕННЯ 

Г. Про затвердження ІШану роботи Броварської 
міської ради IV сЮIИК8НIIJI на П півріччя 2005 року 

l 

Відповідно до п. 7 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядув8.ВIIJI вУкраїні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ІШан роботи Броварської міської ради IV сКJIИКання на П 
півріччя 2005 року (додається). 
2. КОlПpоль за виконанням рішеННJI покласти на секретаря ради 

Горбатюк Л.В. 

Міський гол В.О. Антоненко 

М. Бровари , 
від ~ ~p.г.. 2005 року 
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поДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Завідуюча юридичним 

відділОМ 

Завідуюча загальним 
відділОМ 
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Додаток 
Затверджено 
рішення Броварської міської ради 
від O~ Vt't'HN..L 2005 року 
Н!! ~~~ -Зff-~ 

ПЛАН 

роботи Броварської міської ради 
на n півріччя 2005 року 

І. питання для внесення на розгляд Броварської міської ради: 

Nu 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
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Питання, що виносяться на розгляд 

Про виконання Програми соціально-економічного і 
культурного розвиткУ міста за І півріччя 2005 року. 
Про затвеРД)lсення Поло)кення про "Єдиний офіс". 

Про затверД)кення звіту про виконання бюджету м. 
Бровари за І півріччя 2005 року. 
Про виділенНJI додаткових коштів ДJIJI закладів освіти. 
Про затверД)кення звіту про ВИI(ОНання бюджету м. 
Бровари за 9 місяців 2005 року. 
Про хід ВИI(ОНання рішення Н!! 294-15-24 від 11.10.03 
"Про затвеРД)I(еННJI міської програми "Вчитель" на 2003-
2012 РОІСИ". 
Про затвеРД)I(ення плану роботи Броварсы�оїї міської ради 
IV СIШИlсаНН$І на І півріччя 2006 року. 
Про затверджеННJJ норм харчування на 2006 рік. 
Про додаТІсові штати та доплати Оlсремим категоріям 
педпраціВНИlсів на 2006 рік. 
Про БJОДЖет міста на 2006 рік. 
Про затвеРД)I(ення переліку об' Єlаів I(ОМУНальної 
власності Броварської міської ради, які підлягають 
приватизації у 2005 році. 
Про внесеJlJJЯ змін до додатків 1,2,3,4 до рішення 
Броварсы�оl� місы�оіi ради від 29.12.2004 РОІСУ Н!! 614-30-24 
есПDО б,ОД)IСет міста на 2005 рік". 

. 13. Про звіЛIJllеJJlJЯ від оплати державн~го. мити. 
'.14. Про JfОДВlІlШ пільг в оподаткуваННІ ПІДПРИЄМСТВ, установ 

Термін 

Серпень 

Серпень 

Серпень 

Жовтень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Грудень 

Грудень 

Грудень 

Постійно 

Постійно 

Постійно 

Постійно 
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15. договорів купівлі-продажу майна та Постійно 
об' єктів комунальної та 

16. Постійно 

17. Постійно 
. 

власН1СТЬ 

п. План діяльносri з підготовки проекriв регуляторних актів на 2005 рік 
(за окремим маном). 

ш. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій згідно із ІШанами 
роботи постійних комісій та графіків проведення засідань. 

IV. Навчання депутаriв міської ради (за окремим ІШаном). 

у. Організаційно-масові заходи (за окремим ІШаном). 
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