
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київська! ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

rl; затвердженНJI плану роботи Броварської міської ради І 
на ІІ півріччя 2008 року 

Заслухавши звіт r ~екретаря ради про виконання плану роботи 
Броварської міської ради за І півріччя 2008 року, відповідно до п. 7 ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні" та глави 2 
Регламенту Броварської міської ради V скликання, міська рада 

виріиlШlа: 

1. Звіт про виконання плану роботи Броварської міської ради за І півріччя 
2008 року прийняти до відома. 

2. Затвердити план роботи Броварської міської ради на П півріччя 2008 року 
(додається). 

з. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради 

Сапожка І.В. 

Секретар ради 

М.Бровари . 
від «Jr» ~ 2008 року 
Н!! tl(ii.-ItО r о5' 

І.В. Сапожко 

.: .. '" : : . . .. ':,,: 



ПОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча обов 'язки начальника 

юридичного відділу -
головний спеціаліст 

--'-.,L-+l----- Сапожко І.В. 

_~...:.:~~.:+-~ __ Баба-Мірзоєва А.В. 

Начальник загального відділу ~,.~=~~~~ __ Гнатюк Н.І. 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту,депутатськоїет.ики, 

діяльності засобів масової інформації 
та контролю за виконанням рішень 
міської ради 

І 

і. t 

000705 

палько в.г. 

,. \ . 
.. , 



ІНфОРА,аців 
щодо BU1(O~a~НJI. .nлану роботи ради за 

ПІВРІЧЧЯ 2008 року. 

не ТеРЛf;Н Назва 
11111 IIUIIlallHR 

ДОІІов;дач ВІІI(Оll""11Я 

1. Січень Про внесення змін та Управління праці та 
доп~внень до Програми соціального захисту 
СОЦІального захисту населення 

пеН~іонерів, інвалідів та 
СОЦІально незахищених 

верств населення на 

2006-2009 роки 
Щорічний звіт про УправліНWI He6�O-32-05 

'v 
ЗДІиснення державної економіки 14.01.2008 
регуляторної політики 

виконавчими органами 

Броварської міської 
ради 

Про реєстрацію УправліНWI Nе585-З2-05 

договорів купівлі- комунальної 14.01.2008 
продажу власності Nе762-З8-05 

26.06.2008 
Про хід виконання УправліННJI Nе629-З3-05 

рішень Броварської комунальної 21.02.2008 
міської ради щодо власності 

ефективного 

використaншr 

ко~альноївласності 
за 2007 рік. 
Про хід виконання Управління Ne587-32-05 

міської Програми" ЖИТЛОВО- 14.01.2008 

Подвір'я" за 2007 рік (В комунального 

розрвівикориставвя господарства 

коштів в деnyrатського 

фондУ} 
Звіт про використaнИJI Управління освіти Не63 5-33-05 

коштів, отриманих від 21.02.2008 

оренди об' єктів 
ко~альноївласності 
за 2007 І'ЇК. 

2. Лютий Про підсумки ВИJ(онaннJI Управління Не620-33-05 

Програми COцi8JIЬHO- екоиоміки 21.02.2008 

економічного та 
культурного розвитку м. 
Бровари за 2007 рік. 



r-- Про ВИконання 
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Управління 
Програми N!!691-3S-0S 

пасажирського 
економі ІСИ 27.03.2008 

автомобільного 

транспорту в м. Бровари 

на 2005-2010 роки за 
2007 рік. 

~po внесення змін до Відділ у справах N!!633-33-0S 
РІшення Броварської . , .. 
міської ради від 

СІМ І та молоді 21.02.2008 

16.12.2004 року Н!! 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 Н!! 935-44-
04). 
Про затвердження Управління 

графічної частини містобудування та 

Правил забудови М. архітектури 

Бровари 

з. Березень Про затвердження звіту Фінансове N!!69S-3S-0S 

про виконання бюджету управління 27.03.2008 

- м. Бр_овар~ за 2007 рік. 
Про хід виконання Управління N!!690-3S-0S 

завдань Стратегічного 
. 27.03.2008 еКОНОМІКИ . 

плану еконоМІЧНОГО 

І-
розвитку м. Бровари 

Про затвердження Управління .. 
ТИПОВОГО договору комунально! 

оренди не житлових власності 

приміщень, що 

знаходитьСЯ в 

комунальній власності 
територіальної громади 

- м. Бровари. 

Про хід виконання 
Управління освіти 

міської програми" 
Доппсільна освіта" Управління освіти N!!67S-3S-0S 
Про хід виконання .. 
рішеlUlJl БроваРСЬКОI 

27.03.08 

"---
міської p~ від 



4. Квітень 

-

-

--

20. 12.07р Н!! 556-30_053 
"Про зміну проф· . ІЛЮ 

ДОШКІЛЬНИХ навчальних 
закл . ~IB" Золота рибка" 
"БаРВІНОК", "Теремки" ' 
та прийняття Нової 
редакції Статутів". 

~po хід виконання 
РІ.шення Броварської 
МІСЬКОЇ ради за Н!! 298-
20-05 від 26.04.07 р. 
"Про 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 Н!! 298-30-05 
"Про затвердження 

Положення про 

стипендії міської ради 
кращим студентам 

вищих навчальних 

закладів міста" 
Звіт про хід виконання 
Проrpам соціально

економічного та 
культурного розвитку за 

І квартал 2008 РОкУ. 
Звіт про хід викоНання 
Проrpам соціально
економічного та 
культурного розвИТКУ за 

Управління 
економіки 

Відділ У справах . ,.. . 
СІМ 1 та МОЛОдl 

Управліиии 
житлово

комунального 

господарства 

Н!!673-35-05 
27.03.08 

М719-36-05 
24.04.08 

М632-33-05 
21.02.08 

Відціл капітального М739-37-05 
будівництва 29.05.08 

Управління освіти М738-37-05 
29.05.08 

І квартал 2008 РОкУ. 
Звіт про хід виконання 
Проrpам соціально-

___ ~~ ____ ~~е~к~о~н~ом~ічи~о~го~та~ __ --~--------------~--------~ 



,.....--. 4 
КУЛьтурного розвитку за 
І кваDТал 2008 року, 
Про хід ВИконання . 

КП "Сnyжба Програми Не734-37-05 

енергозбереження по 
замовника" 29.05.08 

к?мунальному 

П1ДПРИЄМСТВУ 

"Служба замовника" на 
2007-2008 роки 

s. Травень Про затвердження звіту Фінансове N9751-37-05 . 
про виконання бюджету управління 29.05.08 
м. Бровари за І квартал 
2008 рік. 
Про затвердження Відділ у справах М712-36-05 
~іСЬКОїІ1рограми . , .. 

С1М 1 та молоді 24.04.08 
ВІДПОЧИНКУ та 

оздоровленНJJ дітей на 
період до 2010 року 
Про затверджеННJJ Відділ у справах 

міської Програми сім'ї та молоді 

забезпечення рівних 
прав та можливостей 

жінок і чоловіків на 
період 2008 - 2010 роки 
Про хід виконання Відділ капітального М740-37-05 

міської Програми по будівництва 29.05.08 

будівництву та 
.оо 

peKoHcтpyкцtl . 
Інженерних мереж на 

"-
2008 рік. 

б. Червень Про хід виконання управління освіти М770-38-05 

міської Програми 
26.06.08 

- "ОбдарованіСТЬ" 
Про хід виконання 

управління 

NdськоїІІрограми житлово-

фінансової підтримки комунального 

ОСББ та ЖБК на 2008- господарства 

..... 2010 роки . 
Про погашення 

управліивя праці та Не768-38-05 

заборгованостіза 
соціального захисту 26.06.08 

. населеИНSI 
житлово-коМУНaJIЬm 

послуги окреМИМ 

'--
MeIIIIC8IIIVIМ міста. 
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Н Uб' року уло проведено 7 .... 
рішень. аи шьш вагомими з них є: сеСІИ, прИЙНЯТО 199 

- Про затвердження оптимізован" 
централізованого теплопостачан 01 • схем Би перспективного розвитку 
П НЯМІСта ровари 
ро результати аудиту правильно . . 

енергію, а також проведення пе СТІ .нараху~ання тарифів на теплову 
діяльності комунальн . реВlРКИ фІНансово - господарськоі 
за 2007 рік. ого ПІДПриємства «Броваритеплоенергомережа» 

- Про затвердження Положення про прийомну сім'ю термінового 
влаштування. 

- Про ефективність роботи Броварського МВ ГУ МВС У .. 
и •• ·• .... б . крatни в 
~lВСЬКІИ о лаСТІ щ~до захисту прав, свобод та законних інтересів 
громадян, охорони І забезпечення громадського порядку в місті 
Бровари. 

- Про хід виконання Стратегічного плану економічного розвитку 
м.Бровари в 2007 році. 
В ході роботи ради було затверджено S4 Програми соціально

економічного та культурного розвитку різних напрямків діяльності, що 
ввійшли як складові до Програми соціально-економічного розвитку м. 
Бровари на 2008 рік. Заслуховували і хід виконання даних програм. 

В план роботи міської ради на І півріЧЧJI 2008 рік було ВКJПOчено 29 
питань. З них розглянуто 24 питання. 

Діяльність міської ради в І півріччі 2008 року спрямовувалася на 
забезпечення соціальних потреб меппсанців міста. Так, неодноразово 
приймалися рішення щодо погашеННJI заборгованості за житлово-комунальні 
послуги окремим мешканцям міст&, виділення коштів на оздоровлеНИJI дітей 
у літній період, на виконання Програми соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, які залишилися без батьківс~ _ r.g п'~ання та виплати стипендій 
студентам вищих навчальних з .,аді і що ',' ~ють в місті. 

"'J , , , ,'о.. ., ..... " '~, 
::: . .:'- . \ (:. . .... , ., ... 

flI ,.(J' І" ' " , ') \, 
r .. - ", ~._.: .... Іі 
tL' "]і • і' ~r· І! 
С)., . І" •• .'. 

• ~.. . І·' 
,r \"1 

СІа ..... • ,о' 
.jf 9' ~., (',: ' 

() І 1·1 '.j';'":'''' 
~ ... ' -. .. .. ' 
~~~.;. .... ~ 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 



І. 

НІ 
О/П 

1. 

2. 

3. 

4. 

ПЛАН 

Додаток 

д? рішенНJI Броварської 
МІСЬКОЇ ради 

від «~F»UUhН.в.2008 року 
Н! hl-IfО-()5 

роботи Броварської міської ради 
на П півріччя 2008 року 

Питання для внесен ни на розгляд Броварської міської ради: 

Термін 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Шквартал 

Назва питання 

Звіт про виконання заходів міської 
програми утримання та розвитку 

об' єктів житлово-комунального 

господдарства за перше півріччя 2008 
року. 

Про Програму з розробки концепції та 
стратегії розвитку м. Бровари до 2020 
року. 

Про підсумки виконання Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку міста за І 
півріЧЧЯ 2008 року. 
Про викоНання бюджету міста за І 
півріЧЧЯ 2008 рОКУ 
Про затверджеиня угоди про спільНУ 
дїяльність між Броварською міською 
радою та ІиС1;ИТУТОМ розвитку дитини 
нпу їм. Драгоманова. 

Про внесеИИJI змін до статутнОГО 
фондУ пimmИЄМСТВа. 
Про затверджеИИЯ перед~ального 
акту виробничого упрaвmиия 
коМ}':!!альноro господарства. 
Про затверджеИИЯ Програми 
енергозбережеИИЯ по комУНальноМУ 

Доповідач 

Управліня 

житлово

комунального 

господарства 

Управлівня 
економіки 

Управління 

економіки 

Фінансове 

управліиня 

Управліиня освіти 

КІ1«Служба 
замовника» 

КІ1«Служба 
замовника» 

КІІ«Служба 
замовника» 



,... 
підприємству «СЛУЖба з 

~. Жовтень Звіт по . амОВНИК8» 
. РІшенню Броварської міської Відціл культури 

ради ВІД. 20.09.2007 Н!! 447-27-05 
«Про затвердження концепту 

ально-
програмного проекту розвитку 

культури в м. Бровари на 2007-2012 
"р"ОКИ». 

Звіт п~ рішенню Броварської міської 
ради ВІД. 25.1 0.2007 Н!! 487-28-05 

Відціл культури 

«Про затвердження Програми 
розвитку бібліотечної галузі м. 
Бр~вари на 2007-2012 роки». 
ЗВІТ по рішенню Броварської міської Відділ культури 
ради від. 25.10.2007 Н!! 488-28-05 
«Про затвердження Програми 
розвитку початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів м. 

Бровари на 2007-2012 роки» 
Звіт про виконання заходів міської Управліня 

програми утримання та розвитку житлово-

об'єктів житлово-комунального комунального 

господарства за 9 місяців 2008 року. господарства 

Про затвердження міської Програми Відціл у справах 

забезпечення рівних прав та сім'ї та молоді 

можливостей жінок і чоловіків на 
період 2008-201 О рохув. 
Про хід виконання міської Програми Відділ у справах 

соціального захисту дітей-сиріт та сім'ї та молоді 

дітей, які залишились без 
батьківського піклування на 2005-

...... 2008 роки . 
б. Листопад Про затвердження міської Програми Відділ у справах 

соціального захисту дітей-сиріт та сім'ї та молоді 

дітей, які залишились без 
батьківського піклування, на 2009-
2012 роки. 
Звіт по рішенню Броварської міської Відділ культури 

ради від 29.11.2007 N!! 530-29-05 <Юро 
затвердженвя Програми розвитку 
рекреації дозвіллЯ м. Бровари на 2007-

2012 роки». ..' .. 
Звіт по рішенню БроваРСЬКО1 МІСЬКО1 

Відділ культури 

ради від 29.11.2007 <<Про 
затвер~еНЮІ Програми пРоведення 

'--



,.... 
КУЛЬТУрно-мистецьких '. 
на 2007-2008 ро захОДІВ МІСта 
З . КИ». 
ВІТ по рі ше Б . нию роварської міської Відділ культури 

ради ВІД. 29.11.2007 Н!! 528-29-05 
«Про затвердження Програми 
р?звитку ~льтурно-дозвіллєвої 
Д1Яльносn закладів культури 

Бj)овари на 2007-2012 роки» м. 
Звіт п~ рішенню БроварськоУ міськоі Відділ культури 
ради ВІД. 29.11.2007 Н!! 529-29-05 
«Про затвердження Програми 
розвитку міжнародного 

співробітництва м. Бровари на 2007-
2012 роки». 

7. Грудень Про встановлення доплат педа- Управління освіти 
гогічним працівникам на 2009 рік. 
Про додаткові штатні одиниці в УправлінНJI освіти 
закладах освіти на 2009 рік. 
Про встановлення вартості УправлiнНJI освіти 

харчування у 30Ш і ДН3 на 2009 рік. 
Про затвердження Програми УправлiниJI 

соціально-економічного та куль- економіки 

турного розвитку міста на 2009 рік. 
ЩоріЧНИЙ звіт про здійснення УправлiнНJI .. .. . . 
державНОІ реГУЛJlТОРНОІ ПОЛІТИКИ еконоМІКИ 

виконавЧИМИ органами Броварської 
міської ради. 
Про затверджеИНJI плану діяльності з УпрaвлiниJI 

підготовки проектів регуляторних 
. 

економІКИ 

актів на 2009 рік. 
Про затверджеИНJI штатів закладів Відціл культури 

культури Броварської міської ради на 

2009 рію>. 
Про хід виконання ріше~ 

Служба у справах 

Броварської міськоі ради ВІД 28.12.06 дітей 

N!! 199 14.05 «Про затвердж~~ 
програми зanобігаивя ДИТЯЧ1И . 
безпритульності та бездогляднОСТІ на 
2006-2010 роКИ» 
Про затверджеНWI Плану роб~ . 

Апарат ради 

Броварської міської ради на І mВРІЧЧJI 
2009 рокУ. міста на у двотижневий 
Про затверджеНWI бюджету строк піCЛJI 

.... 2009 рік . 



,---
затвердженни 

Державного 
Бюджету України 

L---- на 2009 рік 
• 

П. Питання, ЯКІ розглядаються постійно. 

1. Про надання пільг в оподаткуванні підприємств. 
2. Про внесення змін до ставок єдиного податку. 
з. Про внесення змін до Бюджету міста на 2008 рік. 

Ш. ПЛан діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 
рік ( за окремим планом ). 

ІУ. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій згідно із планами 
роботи постійних комісій та графіків проведення засідань. 

Секретар ради І.В. Сапожко 
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