
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердження плану роботи Броварської 
міської ради на І півріччя 2006 року 

l 

Заслухавши звіт секретаря ради про виконання плану роботи 
Броварської міської ради за 2005 рік, відповідно до п. 7 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт про виконання плану роботи Броварської міської ради за 2005 рік 
npийнлти до відома. 
2. Затвердити ІШан роботи Броварської міської ради на І півріччн 2006 
року (додається). 
з. Контроль за виконанням РІШення ПОЮІасти на секретаря ради 

Горбатюк Л.В. 

Міський голо 

М. Бровари 

від J<9 ~ 2005 року 
Н!! ,10,1 - у- f/.P 

В.О. Антоненко 

. . .. ' .... . ~: . ~ . " .. 



ПОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗавідyJоча JOРJfДИЧНИМ 
відділом 

ЗавідyJоча загальним 
відділом 

000023 

r 

7 
CA:'-~ Лавер lоГо 

~ Гватюхщ 

... 

о. 



Додаток 

до рішенНJI Броварської 
міської ради 

від ,$..#~ 2005 року 
Н!! ,35.1 - V-i?# 

ПЛАН 

роботи Броварської міської ради 
на І півріччя 2006 року 

І. ПитанНJI для BHeCeННJI на розгляд Броварської міської ради: 

N!! Пllтання, що виносяться на розгляд 

1. Про здійснення державної регуляторної політики 
виконкомом Броварської міської ради за 2005 рік. 

2. Про затвеРД)I(енНJI звіту про виконанНJI бюД>l(ету м. 

Бровари за 2005 рік. 
3. Про підсумки виконання Програми соціально

економічного і культурного розвитку міста м. Бровари за 
2005 рік. 

4. Про затвердженНJI Стратегічного плану економічного 
розвитку м. Бровари на 2006-2010 роки. 

5. Про хід виконання "Програми розвитку малого 
підприємництва в місті Бровари" за 2005 рік. 

6. Про виконання "Програми щодо збільшення обсягів 
зanyчеННJI інвестицій для економічного розвитку м. 
Бровари на 2004-2005 р.р." 

7. Про підсумки виконання Програми соціально
економічного та культурного. розвитку міста І квартал 
2006 року. 

8. Про виконання бюджету міста за І квартал 2006 року. 
9. Про затверджеННJI плану роботи Броварської міської ради 

V скликання ва 11 півріччя 2006 року 
10. Про внесення змін до БЮД>I(ету міста ва 2006 рік. 
11. Про надання пільг в оподаткувamri. 
12. Про внесення змін до ставок єдиного податку. 

13. Про реєстрацію договорів купівлі-продажу майва та 
вбудованих приміщень об' єктів комунальної та 
деР)I(авної власності. 

14. Про надання згоди на прИЙНJ11ТJI об'єктів до комунальної 
власності територіальної громади м. Бровари. 

15. Про прИЙНJl1ТJI об'єктів У комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари. 
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п. План діяльності з підготовки проекriв регуляторних aкriв на 2006 рік 
(за ОІсремим планом). 

ІП. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій згідно із ШІанами 
роботи постійних комісій та графіків проведення засідань. 

IV. Навчання депутатів міської ради (за окремим планом). 

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

Секретар р Горба11ОК 
~~~--~--~------~ 
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