
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

іПРО затвердження плану роботи Броварської міської p~ 
на І півріччя 2007 року 

Заслухавши звіт секретаря ради про виконання плану роботи 
Броварської міської ради за 11 півріччя 2006 року, відповідно до п. 7 ст. 26 
Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та глави 2 
Регламенту Броварської міської ради V скликання, міська рада 

виріиІШlа: 

1. Звіт про виконання плану роботи Броварської міськоі ради за n півріччя 
2006 року прийняти до відома. 

2. Затвердити план роботи Броварської міськоі ради на І півріччя 2007 року 
( додається ). 

З. І(ОJJТРОЛЬ за виконанням рішення покласти на секретаря ради 

СаПО)IСlса І.В. 

МіСЬКltй голова 

2006р. 

В.О.Антоненко 

. .' . . : " . . 
\ '. ' 



Подання: 

Секретар ради 

Погоджено: 
І ~ 

НачllJlЬИИК юридичного відділу ~ а-- І.Г.Лавер 

Начальник загального відді Н.І.Гнатюк 

Голова комісії з питань 
Регламенту,депутатськоїетики, 
діяльності засобів масової інформації та 
контроJПO за виконанням рішень 

міської ради Б.Г .Опалько 

'. 

000660 



Додаток 

до ріmеНИJI Броварської 
міської ради 

від U ~~lf .. е- 2006р 
Н!! J(),{:W'}?f_ /),г . 

І. 

ПЛАН 

роботи Броварської міської ради 
на І півріччя 2007 року 

Питання для внесення на розгляд Броварської міської ради: 

Питання, що вивоситься ва розгляд 

1. !ІРО підсумки виконання Програми соціально - економічного 
1 культурного розвитку міста за 2006 рік 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Бровари за 
2006 рік. 

з. Про врегулювання діяльності у сфері грального бізнесу на 
території міста Бровари. 

4. Про хід виконання Програми розвитку пасажирського 
автомобільного транспорту в м. Бровари на 2005 - 201 О роки 
за 2006 рік. 

5. Про ВИІСонанвя Проrpами використання та охорони земель в 
місті Бровари на 2006 - 2015 роки за 2006 рік. 

6. Про хід виконання бюджету м. Бровари за І квартал 2007р. 
7. Про хід виконання Проrpами соціально - економічного і 
культурного розвитку міста за І квартал 2007 року. 

8. Про виконання міської Проrpами " Обдарованість" на 
2005 -2012роки. 

9. Про хід виконання завдань Стратегічного плану економічного 
розвитку м. Бровари 

10. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2007 рік. 
11. Про затверджеННJI плану роботи Броварської міської ради на 

n півріччя 2007 року. 
12. Про звільнення від сплати державного мита. 
ІЗ. Про надання пільг в оподаткуванні підприємств, установ 

або громадян 
14. Про надання згоди на прийшrmI об"єктів до комунальної 

власності територіальної rpомади м. Бровар~ 
15. Про прИЙWIТТя об"єктів У комунальну власН1СТЬ 

Термів 

Січень 

Січень 

Лютий 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Червень 

Червень 

Постійно 

Постійно 

Постійно 



територіальної громади м. Бровари 
16. Про внесении змін до ставок єдиного податку 
17. Про внесении змін до бюджету міста на 2007 рік. 
18. Про внесении змін до Проrpами соціально - економічного 

і культурного розвитку міста на 2007 рік. 

Постійно 
Постійно 
Постійно 

Постійно 

ІІ. ПЛан діяльності з підготовки проектів регуJUlТОРВИХ актів на 2007 рік 
( за окремим планом ). 

ІІІ. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій згідно із планами 
роботи постійних комісій та графіків проведения засідань. 

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

Міський голова 
в.о. Антоненко 
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