
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про yтвopeННJI виконавчого коміте1У Броварської міської 
гради V скликання, визначеННJI його чисельноcri та І 

затверджеННJI персонального скла.цу 

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 26, ст. 51 Закону України "Про місцеве 
самоврJЩYВaННJJ вУкраїні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити виконавчий комітет Броварської 'Міської ради V СКJIИКaННJI у 
КЇЛЬкосп 12 осіб. 
2. Затвердити персональний склад виконавчий I(Омітет Броварської міської ради 
V СКJIИКaННJl: 

Антоненко Віктор Олександрович 

Сапожко Ігор Васильович 
Голубовський Григорій Павлович 
ВОЗНJIк Сергій Михайлович 
Руденко Володимир 

Володимирович 

Шестопал Людмила Петрівна 
Дворський Володимир Павлович 

Вітер Максим Кононович 

Грє.цунов Євгеній Валерійович 

Дворнік Валерій Іванович 

Оксютенко Володимир 

Миколайович 

- міський голова; 
- секретар ради; 

· - зас'JYПНИК МІського голови; 

· - заС1:}'ПНИК МІського голови; 

· - зас'JYПНИК МІського голови; 

· - заС1:}'ПНИК МІського голови; 

- керуючий справами виконкому; 

- дирепор Реriонального відцілеННJI 
державнрго фонду спрИJIВНJI 
молодіжному жиловому будівництву, 
депутатRJ.dВСЬКDїобласноірцди 

- генеральний дирепор ТОВ "Талісман" 
ЛТД 

- дирепор АТВТ "Броварський 
побyroвий комбінат"; 

- головний спеціаліст науково
дослідного центру при департа.менri 
ДАІ lvIВC Украіни; 

------ о tl" * президент АТ "Торговий дім "Ліза". 

Міський голова 
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подАННЯ: 

Секретар ради 

поГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного . . 
BJДДJJIy 

Виконуюча обов' JlЗКИ 
начальника загального 

відділу - головний спеціаліст 
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Додаток 

Затверджено 
рішення Бровар-ської міської ради 

від" -І .. W-&a 2006 року 
N!! 7?-о. -{)6" 

ПЛАН 

роботи Броварської міської ради 
на 11 піврічЧJI 2006 року 

Питa.ннJJ Д1IJI внесення на розгляд Броварської міської ради: 

Питання, що виносяться на розгляд 

. 
Про виконання бюджету міста за І півріччя 2006 року. 
Про виконання бюД>ІСету міста за 9 місяців 2006 року. 
Про затвердження бюджету міста на 2007 рік. 
Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2007 рік. 
Про встановлення орендної плати за оренду не житлових 

приміщень комунальної власності територіальної 
громади м. Бровари. 
Про надання пільг в оподаТIСУВанні. 
Про внесення змін до ставок єдиного податку. 
Про внесення до БЮД)IСету міста на 2006 рік. 
Про надання згоди на безоплатне прИЙИJ1Тrя об'єктів у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари. 
Про безоплатне прИЙИJ1Тrи об' єктів · у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари. 
Про реєстрацію договорів купівлі-продахсу. 
Про затверд>кення доповнеННJI до переліку об' єктів 
комунальної власності територіальної громади м. 
Бровари, що ПЇДJШrаІОТЬ приватизації у 2006 році. 
Про надання дозволу підприємствам та організаціям 
комунальної власності на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансах. . 

Термін 

Серпень 
Листопад 
Грудень 

Грудень 

По мірі 
необхідності 

Постійно 
Постійно 
Постійно 

Постійно 

Постійно 

Постійно 
Постійно 

Постійно 

ПЛан діяльності з підготовки проеlmв регуляторних актів на 2006 рік 
(за Оlсремим планом). . ''''' ··w·. Розгляд питань на заСlданlUIX поСТ1ИНИХ КОМІСІИ ЗГІДНО ІЗ планами 

роботи постіЙНИХ комісій та графіІсів проведенНJI засідань. 



~ 

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

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

Міський голов В.О. Антоненко 
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