
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г . І 
Про затвердження плану роботи Броварської міської раДІ" 

на І півріччя 2009 року 

Заслухавши звіт секретаря ради про виконання плану роБОТI'1 
Броварської міської ради за ІІ півріччя 2008 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 

вuріІиша: 

1. Звіт про виконання плану роботи Броварської міської ради за 11 півріччя 
2008 року прийняти до відома. 

2. Затвердити план роботи Броварської міської ради на І півріччя 2009 року 
(додається). 

з. Контроль за виконанням рішення покласти на виконуючого обов'язки 

міського голови - секретаря ради Сапожка І.В. 

м. Бровари 

Biд,!~~ 2008 року 
Н!! 9!) --S./-1/5 

І.В. Сапожко 
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ПОДАННЯ: 

ВИКОНУЮЧИЙ обов'язки міського 
голови - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 

відділу 

Ioc-:I:~~--t----- СаПОЖI\О 1.8. 

______ лаВер І.Г. 

Начальник загального відділу ~ __ гнатюкн.І. 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту,депутатськоїетики, 

діяльності засобів масової інформації 
та контролю за виконанням рішень 

міської ради 

001040 



ll1фОРАlаl(ЇЛ 
щодо BlIKOHaHHR ману робоmll ради за 

mВР1ЧЧЯ _ 'року. II .. 1008 
N!! TepMil1 Назва ПllтаНllЯ Доповідач ВllКОllаllllЯ 
пІп 

1. Липень Звіт про виконання заходів Управління 07.08.08 
міської програми утримання житлово- N!! 819-41-05 
та розвитку об'сктів комунального 

житлово-комунального господарства 

господарства за перше 

півріччя 2008 року. 
Про Програму з розробки Управління Знято з 
концепції та стратегії економіки розгляду 

розвитку м. Бровари до 2020 
року. 

2. Серпень Про підсумки виконання Управління 28.08.08 
Програми соціanьно- економіки N!! 853-42-05 
економічного та культурного 

розвитку міста за І півріччя 
2008 року. 
Про виконання бюджету Фінансове 28.08.08 
міста за 1 півріччя 2008 року управління N!! 819-42-05 

з. Вересень Про затвердження угоди про Управління Знято за 

спільну діяльність між освіти 
. 

ПРОПОЗИЦІєю 

Броварською міською радою розробника 

та Інститутом розвитку 

дитини НПУ ім. 
Драгоманова. 

4. ІІІ Про внесення змін до КП «Служба 28.08.08 

квартал статутного фонду замовника» N!! 832-42-05 
підприємства. 

Про затвердження КП «Служба Не 

передавального акту замовника» розглядалось 

виробничого управління 
комунального господарства. 

Про затвердження Програми КП «Служба Не 

енергозбереження по 
комунальному підприємству 

замовника» розглядалось 

«Служба замовника» 

5. Жовтень Звіт по рішенню Броварської Відділ культури Знято за 

міської ради від. 20.09.2007 пропозицією 

Н!! 447-27-05 «Про за тверд- розробника 

женнЯ Jсонцептуально-

програмного проекту 
РОЗВИТКУ культури в м. 
Бровари на 2007-2012 ро~и». 
Звіт про ВИJсонання захОДІВ Управління 16.10.08 -



2 
міської проrpами утримання житлово- Н!! 892-47-05 
та розвитку об' єктів комунального 

житлово-комунального господарства 

господарства за 9 місяців 
2008 pOJ(Y. 
Про затвердження міської Відділ у Знято за 
Програми забезпечення справах сім 'ї та пропозицією . 
РІВНИХ прав та можливостей молоді розробника 
жінок і чоловіків на період 
2008-2010 років. 
Про хід виконання міської Відділ у Знято за 
Програми соціального справах сі м 'ї та пропозицією 
захисту дітей-сиріт та дітей, 

. 
розробника МОЛОДІ 

які залишились без 
батьківського піклування на 
2005-2008 роки. ---

6. Листопад Про затвердження міської Відділ у Знято за 
Програми соціального справах сім 'ї та 

. 
ПРОПОЗИЦІЄЮ 

захисту дітей-сиріт та дітей, 
. 

розробника МОЛОДІ 

які залишились без 
батьківського піклування, на 

2009-2012 роки. 
Про хід виконання Програм Відділ КУЛЬТУРИ 20.11.08 
галузі культури міста за 9 Н!! 924-49-05 
місяців 2008 року. 

7. Грудень Про встановлення доплат Управління 

педа-гогічним працівникам освіти 

на 2009 рік. 
Про додаткові штатні Управління 

одиниці в закладах освіти на 
. 

ОСВІТИ 

2009 рік. 
Про встановлення вартості Управління 

харчування у зоm і ДИЗ на освіти 

2009 рік. 
Про затвердження Програми Управління 

· соціально-економічного :а еКОНОМІКИ 

куль-турного розвитку МІста 

на 2009 рік. 
Щорічний звіт про Управління 20.11.08 

· Н!! 937-49-05 здійснення державної еКОНОМІКИ 

регуляторної політики 
виконавчими органами 
Броварської міської ради. 
Про затвердження плану УправлінНJI 

· 
діяльності з підготовки . еКОНОМlІСИ 

проектів регулятОРНИХ акт1В 
на 2009 рік. 
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Про затвердження штатів Відділ культури 
закладів культури 
Броварської міської ради на 
2009 рік». 
Про хід виконання рішення Служба у 
Броварської міської ради від справах дітей 
28.12.06 Н!! 199 14.05 «Про 
затвердження програми 

запобігання дитячій 
безпритульності та 
бездоглядності на 2006-2010 
роки» 

Про затвердження ПЛану Апарат ради 
роботи Броварської міської 
ради на І півріччя 2009 року. 
Про затвердження бюджету У двотижневий 
міста на 2009 рік. строк після 

затвердження 

Державного 

Бюджету 

України на 

2009 рік . . 
За П ПІВРІЧЧЯ 2008 року було проведено 13 сесій, прийнято 122 

рішення. Найбільш вагомими з них є: 
- Про затвердження положення щодо особливостей розміщення об' єктів 

у сфері грального бізнесу та здійснення їх діяльності на території міста 

Бровари. 
- Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної 

громади м. Бровари житлового фонду, що знаходиться на балансі ВАТ 

«Броварисільбуд». 
- Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених верств населення на 

2006-2009 роки. 
_ Про затвеРД)lсення звіту про виконання бюджету м. Бровари за 9 

місяців 2008 року. 
В план роботи міської ради на П півріччя 2008 рік було включено 30 

питань. З них розглянуто всього 7 питань. Звіти відділу культури по 
виконанню програм (7 звітів) об'єднано в одне рішення <<Про хід виконання 
Програм галузі культури міста за 9 місяців.7~08 року». Інші питання були 
зняті за пропозицією розробників або B~,~' не ви~ос~лись на розгляд сесії 
через відсутність фінансування. /;,":~, --:- ' ~ ':: \'. 
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І.В. Сапожко 



ПЛАН 

Додаток 

до рішення Броварської 

міськqї-ради 

від ..15..008 року 
N!! ~r- -()!;J-

роботи Броварської міської ради 
на І півріччя 2009 року 

І. Пllтання для внесення на РОЗГЛЯД Броварської міської раДII: 

ХІ! Термін Назва питання Доповідач 

пІп 

1. Січень Про затвердження Програми соціально- Управління 
економічного і культурного розвитку м. економіки 
Бровари на 2009 рік. 
Про затвердження Програми розвитку Управління 

малого підприємництва на 2009-2010 роки. економіки 

Щорічний звіт про здійснення державної Управління 

регуляторної політики виконавчими орга- економіки 

нами Броварської міської ради за 2008 рік. 
Про затвердженню Програми по Управління 

відшкодуванню витрат за безкоштовне економіки 

перевезення без обмежень пільгових 
категорій населення м. Бровари 
пасажирським автомобільним транспортом 
загального користування на 2009 рік. 
Про додаткові штатні одиниці на 2009 рік. Управління 

освіти 

Про встановлення доплат педагогічним Управління 

працівникам на 2009 рік. освіти 

Про безкоштовне пільгове харчування Управління 

учнів та вихованців закладів освіти. 
. 

ОСВ1ТИ 

Про затвердження мiC~K~Ї Пр~грам~ .. Відділ У справах 

соціального захисту Д1теИ-СИР1Т та Д1теи, сім'ї та молоді 

позбавлених батьківського піклування на 

2009 2012 роки. 
Про передачу цe~~y p~~ьo~ ~a ме~и~о- Відділ у справах 

педагогічної реаб1Л1Т~11 Д1теИ:lнвал1Д1В до сім'ї та молоді 

сфери управління праЦ1 та СОЦ1ального 

захистУ населення. 



2. 

з. 

4. 

5. 

6. 

ЛЮТИЙ Пр,о за:rвердження Програми приватизації Управління 
об ЄКТІВ права комунальної власності комунальної 
територіальної громади м. Бровари на . 

влаСНОСТІ 

2009-2010 роки. 
Про затвердження звіту про виконання Фінансове 
бюджету міста за 2008 року. управління 

Затвердження Статутів міської дитячої Відділ культури 
школи мистецтв та міської дитячої 

_музичної школи. 
Березень Про затвердження Програми «Електронне У правління . 

МІСТО». комунальної . 
влаСНОСТІ 

Про підсумки виконання Програми Управління 
соціально-економічного та культурного економіки 
розвитку м. Бj)овари за 2008 J!iK. 

Квітень Про затвердження Програми залученНJI Управління 

інвестицій та поліпшення інвестиційного економіки 

клім~ту в м. Бровари на 2009-2011 роки. 
Травень Про затвердження звіту про виконання Фінансове 

бюджету міста за І квартал 2009 року. управління 

Червень Про затвердження Плану роботи Апарат ради 

Броварської міської ради на ІІ півріччя 

2009 року. 

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 2009 рік. 

ш. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ІІа 2009 
рік (за окремим планом). 

... ...... 
IV. Розгляд питань на засіданнях постаиних КОМІСІІІ зnдн? ІЗ планаМl1 

роботи постійних комісій та графіків проведення заСІДань. 

-планом). 

І.В. Сапожко 


	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127

