
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА I<ИївськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 

Про затвердження плану роботи Броварської міської ради 
на І півріччя 2008 року 

I~ 

Заслухавши звіт секретаря ради про виконання плану роботи 
Броварської міської ради за ІІ півріччя 2007 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 

вuріШШlа: 

1. Звіт про виконання плану роботи Броварської міської ради за П 
півріччя 2007 року прИЙНЯТИ до відома. 

2. Затвердити план роботи Броварської міської ради на І півріччя 2008 
року ( додаєтьCJI ). 

З. КОН1рОЛЬ за виконанням рішення покласти на секретаря ради Сапожка 

Ігоря Васильовича. 

Секретар ради І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від И. 1l· 2007 року 
Н!! 519 - 61'- O~-

. ; 

ЗАТ .&ра8ЩD"" iJpyrt8pН1f' 2005 р. 3вм. Nl155-2ODO 



пОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 

відділу 

, L-> 
с::--(32----2-+ 

Лавер І.Г. ------

Нач8ЛЬІІІІІС зarвльиоro відділу ~ ГнатюкИ.l. 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту, деnyraтської етики, 

діяльності засобів масової інформації 
та контроJПO за виконаншІМ рішень 
міської ради 

000914 

-4---S.-======-- Опалько Б.Г 



План 

Додаток 

до рішення Броварської 

міської ради 
від ,1)1. ,(,t. 2007р. 
N!! 5.f!J - ~.(- O~-

роботи Броварської міської ради 
на І півріччя 2008 року 

L П un,aHНR для внесення на РО3ZЛ11д Броварської А,іськоірадll: 

.Ns ТеРЛІ;" 

1. Січень 

2. Лютий 

Нll3ва IІlllllа"нв 

Про внесення змін та доповнень 
до Програми соціального захисту 

пенсіонерів, інвалідів та . 
СОЦІально незахищених верств 

населення на 2006 - 2009 роки 
Щорічний звіт про здійснення 
державної регуляторної політики 
виконавчими органами 

Броварської міської ради 

Про реєстрацію договорів купівлі 
-продажу 

Про хід виконання рішень 
Броварської міської ради щодо 
ефективного використання 

комунальної власності за 2007 
рік. 
Про хід виконання міської 
Програми" Подвір'я" за 200~ P~K 
( В розрізі використання КОШТІВ ІЗ 

де~атськогоФондУ) 
Звіт про використанНJI коштів, 
отриманих від оренди об'єктів 
комунальної власності за 2007 
рік. 
Про підсумки .виконання 
Програми СОЦІально -
екоиомічного та культурного 

ДОlІов;dач 

Управління праці та . 
СОЦІального захисту 

населення 

Управління економіки 

Управління 

комунальної власності 

Управління 

комунальної власності 

Упра.вління житлово -
комунального 

господарства 

Управління освіти 

Упра.влінняекономіки 



розвитку м. Бровари за 2007 рік. 
Про виконання Програми УправліННJI економіки 
пасажирського автомобільного 

транспорту в м. Бровари на 2005 
- 2010 роки за 2007 рік. 
Про внесення змін до рішення Відділ у справах сім'ї 
Броварської міської ради від . 

та МОЛОДІ 

16.12.2004 року Ни 581-28-24 " 
Про затвердження міської 
Програми соціального захисту 
дітей - сиріт та дітей, які 
залишилися без батьківського 

піклування, на 2005 - 2008 роки " 
(зі змінами від 23.02.2006 Ни 935-
44-04 ). 
Про затвердження графічної Управління 
частини Правил забудови м. містобудування та 
Бровари архітектури 

з. Березень Про затвердження звіту про Фінансове управліННJI 
виконання бюджету м. Бровари за 

2007 рік. 
Про хід виконання завдань Управління економіки 

Стратегічного плану 

економічного розвитку м. 

Бровари 

Про затверджеННJI типового Управління 

договору оренди не житлових комунальної власності 

приміщень, що знаходяться в 

комунальній власності 
територіальної громади м. 

Бровари. 

Про хід виконання міської Управління освіти 

програми" Дошкільна освіта" 
Про хід виконання рішеННJI Управління освіти 

Броварської міської ради від 
20.12.07р Ни 556-30-05 " Про 
зміну профілю дошкільних 
навчальних закладів" Золота 

Б . "Т " рибка",,, apBIHO~ '" е~.~мки 
та прИЙНJIТТЯ НОВОI редакцll 

СтаТ}'!ів" . 
Про хід виконання рішення Відділ у справах сім'ї . 
Броварської міської ради за Ни та МОЛОДІ 

298-20-05 від 26.04.071'. ,,про 



4. Квітень 

5. Травень 

затвердження Положення про 

стипендії міської ради кращим 
студентам вищих навчальних 
закладів міста" 

Про виконання Програми 
залучення інвестицій та 
поліпшення інвестиційного 
клімату в м. Бровари на 2007 -
2008 роки за 2007 рік. 
Про внесення змін до рішення 
міської ради від 26.04.02007 Ни 
298 - 20-05 " Про затвердження 
ПоложеННJI про стипендії міської 
ради кращим студентам вищих 

навчальних закладів міста" 

Звіт про хід виконання Програм 
соціально - економічного та 
культурного розвитку за І квартал 

2008 року. 
Звіт про хід виконання Програм 
соціально - економічного та 
культурного розвитку за І квартал 

2008 року. 
Звіт про хід виконання Програм 
соціально - економічного та 
культурного розвитку за І квартал 

2008 року. 
Про хід виконання Програми 
енергозбережеННJI по 
комунальному підприємству 

" 
Служба замовника" на 2007 -

2008 роки 

Управління економіки 

Відділ У справах сім'ї 
та молоді 

Управління житлово -
комунального 

господарства 

Відділ капітального 
будівництва 

Управління освіти 

КП"Служба 
замовника " 

Про затверджеННJI звіту про Фінансове управлінни 
виконання бюджету м. Бровари за 
І квартал 2008 рік. 
Про затверджеННJI міської Відділ у справах сім'ї 
Програми відп~~ та . та молоді 
оздоровлення Д1теи на пеР10Д до 

2010 року. 
Про затвердження місько! Відділ у справах сім'ї 
Програми забезпече~ P1B~ та молоді 
прав та можливостеи Ж1Нок 1 
чоловіків на період 2008 - 201 О 
роки 



6. 

Про хід виконання міської Відділ капітального 
Програми по будівництву та будівництва 
реконструкції інженерних мереж 
на 2008 рік. 

Червень Про хід виконання міської Управління освіти 
Програми" Обдарованість" 
Про хід виконання міської Управління житлово -
Програми фінансової підтримки комунального 

ОСББ та ЖБК на 2008 - 201 О господарства 

роки. 

Про погашення заборгованості за Управління праці та 
житлово - комунальні послуги соціального захисту 
окремим мешканцям міста. населення 

IL ПUnlанНR, які РОЗZllRдаюm"ся 1I0CnliUHO 

1. Про звільнення від сплати державного мита. 
2. Про надання пільг в оподаткуванні підприємств, установ або громадян. 
з. Про встановлення пільгової орендної плати на оренду не житлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади м. Бровари. 

4. Про надання згоди на безоплатне прИЙНJlТrя об'єктів у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари. 

5. Про надання дозволу підприємствам та організаціям комунальної 
власності на списання основних засобів, що перебувають у них на 

балансі. 
6. Про надання дозволу про передачу основних засобів з балансу на 

баланс. 
7. Про внесення змін до Генерального плану міста. 
8. Про присвоєння назв вулиць нових районів забудови міста. 
9. Про внесення зм~ до бюджету міста ~a 2008 рік. . 
10. Про внесення ЗМ1Н дО Проrpвми СОЦ1ально - еКОНОМ1ЧНОГО та 

культурного розвитку міста на 2008 рік. 

IIL План дiRл"НОСnlі з nідZОnlОВl(1І npoelUI,iB рєzуляmОРНl1Х aнmiB на 
2008 рік (за онрЄМШf lVlаНОЛf). 

І.В.Сапожко 
Секретар ради 



ІнфОРА.ація 

щодо виконання плану роботи Броварської міськоїради 
за //17івріччя 2007 року. 

Всього за ІІ півріччя 2007 року проведено сесій - 8 
Прийнято рішень -187 
Серед них: 

- " Про затвердження Правил благоустрою територій по забезпеченню 
чистоти і порядку у м. Бровари"; 

- " Про затвердження Правил виконання робіт на підземних спорудах та 
будівництві "; 

- " Про затвердження Програми по безпеці дорожнього руху на 2007 -
2011 роки"; 

- " Про затвердження Правил розміщення малих архітектурних форм для 
здійснення підприємницької діяльності "; 

- " Про затвердження міської Програми будівництва та реконструкції 
громадських туалетів на 2007 - 2008 роки "; 

- " Про затвердження міської Програми фінансової підтримки житлово -
будівельних кооперативів та об' єднань співвласників багатоквартирних 

будинків на 2007 - 2010 роки". 
- " Про затвердження Програми енергозбереження по КП" Служба 

замовника" на 2007 - 2008 роки". 
В план роботи ради на П півріччя 2007 року було внесено 34 питання, з 
них розглянуто - 27. 7 питань __ ~p~~o в зв'язку з поданими заявами 
від відділів та управлінь . ьРИк&lксі" 
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СС,- HJ.fi ~ 't) 
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о. "'V' ~ , Секретар ради І.В.Сапожко 
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