БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Киlвськоі ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

IJlPo затверд>кеННJI плану роботи Броварської міської ради --,
на 11 півріччи 2007 року
І
Заслухавши звіт секретаря ради про виконання плану роботи
Броварської міської ради за І півріччя 2007 року, відповідно до п. 7 ст. 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні" та глави 2
Регламенту Броварської міської ради V сКJIИКaННJJ, міська рада
вирішила:

1. Звіт про виконання плану роботи
2007 року прИЙНJlТИ до відома.
2.

Броварської міської ради за І півріччя

Затвердити план роботи Броварської міської ради на П півріччя

2007 року

( додається ).
З. Коmpоль за виконанням рішення покласти на секретаря ради

Сапожка І.В.
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1.

П,,",аНIIR для внесення на розzляд Броварськоі' АlіськоСрад,,:
Липень

Назва lІ"mання
.ДОlІовідач
1.
ІІро
створення Відділ у справах сім"ї
соціального гуртоЛUlТКУ
молоДІ

.

ІІро затвердження міської Відділ
ІІрограми підтримки молоді молоДІ
на період до 201 О року

2.

3.

.

у

справах

сім''і

та

та

ІІро затвердження міської УправлїННJJ містобудування

ІІрограми

будівництва

.

та аРХ1тепури

громадських туалeriв

ІІро затвердження місць Управління
встановлення
пристроїв комунального

житлово-

4.

примусового

господарства

знижеННJI

швидкості транспорту

2.

Серпень

1.

ІІро BHeCeННJI змін до Відділ фізичної культури І

ІІоложення

про

відділ

спорту

фізичної культури і спорту

2.

ІІро підсумки виконання Управління економіки

ІІрограми
соціально
економічного

та

культурного розвитку міста
за І півріччя 2007 року.

3. Про затверджеlПlЯ нової
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ПоложеlПlЯ

.про
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службу у сnpав~ Д1теи
Броварської МlСЬКО1 ради,
струкгури служби у справах

дітей та внесеlПlЯ з~ д~
іІПеВИJI Броварської МlСЬКО1

~ади від 24 тpaвНJ1 2007 року
Не

"
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. ц~втpy
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· ·_уnі
ЛюбистоК,
реабJJD.LCIЦ&&
70S
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S.
Про
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БІБЛІотечної

затвердження Відділ культури
розвитку
галузі

Броваои ва 2007- 2012 оо:'
6.

Про

затверджеlПlJl Відділ культури

проекту Концепції розвитку
культури в м. Бровари ва

3.

Вересень

2007-20121>.
1. Про затверджеННJI

угоди управліННJI освіти
про спільну діяльність між
Броварською міською радою
і
Національним
педагогічним університетом
ім. Драгоманова

2.
кп

Про

результати

аудпу

"БроваритеIlJlоенерго

меража"

тимчасова

..
КОМІСІЯ

контрольна

для
перевірки
до~носП введеини нових
тарифів
на
житлово
комунальні ПО~JlУl'И

"БроваритеIlJlоенерго
виконання кп
Програми енергозбережеННJI мережа"

3.

Про

хід

по

кп

Броваритеплоенергомережа"
на2007р

4.

Жовтень

1. Про затверджеННJI ДПТ,

схем планування організаціі
районів міста

2. Про BHeceВWI змін до

Управління містобудування
та архітектури

Відділ у справах сім''і та

рішення Броварської міської молоді
ради від 26.04.07р. N! 29820-05 " Про затвердже~
положеНВJI про стипеНД11

Ndськоі

студентам
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16.12.04р. N!! 581-28-~4 '~

про затвер~еННЯ МlСЬКОI
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соціального

захисту дітей-сиріт та дітей

П?Збавлених
lІ1ЮІуВання,

роки

"

батьківськог~
на 2005-2008

Про

4.

затверджеlПlJl Управління економіки

~op~

часткового

в1ДШkОду881П1J1

з

міського

за

залученими

бюД)ІСету відсоткових ставок
кредитами,

суб "єктами

малого

та

середнього

бізнесу

ДJIJI

реалізації

інвестиційних

проекriв

S.

Листопад

І.Про ВИkона.нни бюджету Фінансове управління
міста за 9 місяців 2007р.
2.
Про
затверджеlШJl УправліlШJl містобудуванНJI
графічної частини Правил та архітектури
забудови м. Бровари

3.

Про хід ВИkонaIШJI міської Управління

Програми

кamтального

житлового

peMomy

житлово

-

комунального господарства

фонду

на 2007 -2011рр.

4.

Про

ВИkонaIШJI міської Управління

Програми

yrpимaIШJI

житлово

-

комунального господарства

об"єкriв благоустрою міста
на2007р.

6.

Грудень

І.Про

затверджеlШЯ Управління економіки

Програми

соціально

економічного

та

культурного розвитку міста
на2008р.

2. Про затвердже~ ІШану Управління економіки
ДЇJJJIЬносП
з
mдrOТOB~
проеюів регулятоРНИХ 8П1В
на2008р.

3.

Щорічний

здійснеВИJI

-

регулятоРНОЇ
виконавЧИМИ

звіт

про Управління економіки

державної
політики

орraнами

Броварської міської ради

4.
Про
затверджеНИJI
БЮД)JСету міста на 2008р.
Про

5•
Програми

населеВИJI

затвердже~
з8ЙНJ1ТOС11

ва

2008- 2009

Фінансове управління
Управління
соціального
населеНИJI

праці

та

захисту
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....-

.
ВИКонання
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у
РШlе~ Броварської міської неповноліmіх
ради ВІД 28.l2.06p '1ro 199
14..05
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..
" Про затвердженВJJ

справах

прогр~и
запобїгaвВJJ
дитJlЧ1И безпритульноcri і

бездогтщвоcri на 2006-2010

роки"

7. Про. затверджеВВJJ штатів Відділ КУЛЬ1УР И

закл~~

~льтури

Бровар

СЬКОІ МІСЬКОЇ ради на

2008 р
УправлiнВJJ освіти

9. Про внесеlПlJl змів до Відділ фізичної КУЛЬ1УРИ та
Прогр.ами

розвитку

ЧОЛОВІЧОГО

гандболу

БDовари на

2007- 2011

в

спорту

М.

роки

житлово
Про
хід
виконання Управління
міської Програми по безпеці комунального господарства

10.

дорожнього

2007-2011

руху

.

МІста

на

роки

п. ПllnlанНR, які РО3ZJ1JlдаЮnlЬСЯ 1І0сmіііно

1. Про звільнеНWI від сплати державного мита.
2. Про надання пільг в оподаткуванні підприємств, установ
або ГPOMaдJIН

3. Про надання згоди на прИЙНJ1ТТJI об"єпів до комунальної
власноcri територіальної громади м. Бровари

4. Про внесеlUlJl змін до ставок єдиного податку
s. Про внесеlUlJl змів до бюджету міста на 2007 рік.
б. Про BHeCeННJI змін ДО Програми соціально - економічного
і культурного розвитку міста на 2007 рік.
ш.

План діяльності з підготовки проекriв реrymrroрних аюів на 2007 рік
(за окремим планом

.

IV. Розгляд пита~іі1,f~і8і~tUPlХ постійниХ комісій згідно із планами

v.

роботи по
Оргавіз

.JiDWc

афіків проведеlПlJl засідань.
(за окремим планом).
в.О.Антоненко

Міському голові
в.о. Антоненку

Відповідно до п.

7

частини І cTaтri

26

Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні» та cTaтri І 8 Регламенту Броварської міської ради

V скликання
червня 2007

прошу включити до порядку денного сесії. що відбудеться

14

року, питання <<Про затвердження плану роботи Броварської

міськоі ради на 11 півріччя

Секретар ради

2007 року».

І.В.Сапожко

