
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА I<Иlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

f;o затвердженНJI плану роботи Броварської міської ради І 
на 11 півріччя 2009 року 

ЗаслухавIUИ звіт секретаря ради про виконання пnану роботи 
Броварської міської ради за І півріччя 2009 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 

вuріШ1Ulа: 

1. Звіт про виконання плану роботи Броварської міської ради за І півріччя 
2009 року прийняти до відома. 

2. Затвердити план роботи Броварської міської ради на 11 півріччя 2009 року 
(додається). , 

з. Контроль за виконанням рішення покласти на виконуючого обов язк" 
міського голови - секретаря ради Сапожка І.В. 

ВИКОНУlOчий обов'язки місько 
секретар ради 

4 І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

ВИКОИYlочий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник IОРИДИЧНОГО 

відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту, депyrатської етики, 

діяльності засобів масової інформації 
та контроJПO за виконанням рішень 

міської ради 

000223 

_.p.J~~f+-it---- Сапожко І.В. 

'/ rл.!~ (...:.. ~ Гнатюк Н.І. 
-----~~----~----

ф. __ Qпaльков.г. 



N! TepJ\lill 
ІJ;ВР;ЧЧJI 2009 ooкv. 

пІп 
Назва ПІІтаllllП Доповідач ВllКОllаllllП 

ІІІфОРА,аl(ЇR 
щодо 811KollallHR ІшаllУ ро60nlll радll за 

J 

1. Січень Пр~ затвердження Програми у правnінНJI 13.01.09 
СОЦІально-економічного і економіки Н!! 1002-53-
культурного розвитку м. Бровари 
на 2009 рік. 

05 

Про затвердження Програми Управління 29.01.09 
розвитку малого підприємництва економіки Н!! 1035-55-
на 2009-2010 роки. 05 
Щорічний звіт про здійснення У правління 29.01.09 
державної регуляторної політики економіки Н!! 1035-53-
виконавчими органами Бровар- 05 
ської міської ради за 2008 рік. 
~po затвердженню Програми по У правління ІЗ.ОІ.09 
ВІДшкодуванню витрат за безкош- економіки Н!! 1 ОО І -53-
товне перевезення без обмежень 05 
пільгових категорій населення м. 

Бровари пасажирським автомо-

більним транспортом загального 

користування на 2009 рік. 
Про додаткові штатні одиниці на У правління 13.01.09 
2009 рік. освіти Н!! 981-53-05 
Про встановлення доплат педагог- УправлінНJI Не ПРіlЙНJlТО 

гічним працівникам на 2009 рік. освіти 

Про безкоштовне пільгове УправлінНJI 26.02.09 
харчуванНJI учнів та вихованців освіти Н!! 1052-56-

закладів освіти. 05 

Про затвердження міської Відділ у 13.01.09 
програми соціального захисту справах сім'ї N!! 982-53-05 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених та молоді 

батьківського піклуванНJI на 2009 -
2012 роки. 
Про передачу Центру ранньої та Відділу 13.01.09 

медико-педагогічної реабілітації справах сім'ї Н!! 983-53-05 

дітей-інвanідів до сфери та молоді 

управлінНJI праці та соціального 

І--. 
захистУ населенНJI. 

2. Jbотий Про затвердженНJI програми УправлінНJI 26.02.09 

приватизації об'єктів ?рава комунальної Н!! 1050-56-

комунальної влаСНОСТ1 
власностї 05 

територіальної громади м. Бровари 
на 2009-2010 роки. 
Про затвердженНJI звіту про вико- Фінансове 26.02.09 
нання бюджету міста за 2008 року. управління Н!! 1059-56-

05 



.-

3. 

4. 

5. 

6. 

2 
3атвер~ення Cтa'lY1'iB міської Відділ Не прийнято 
дитячо~ школи мистецтв та міської 
ДИТЯЧОІ музичної школи. 

культури 

Березень Про затвердження Програми 
«Електронне місто». 

Управління Не прийнято 
комунальної 

власності 
Пр~ підсумки виконання Програми Управління 26.02.09 
СОЦІально-економічного та економіки Н!! 1057-56-
культурного розвитку м. Бровари 

за 2008 рік. 
05 

Квітень Про затвердження Програми Управління 28.05.09 
залучення інвестицій та поліп- економіки Н!! 1134-63-
шення інвестиційного клімату в м. 05 
Бровари на 2009-2011 роки. 

Травень Про затвердження звіту про Фінансове 28.05.09 
виконання бюджету міста за І управління Н!! 1137-63-
квартал 2009 року. 05 

Червень Про затвердження Плану роботи Апарат ради 

Броварської міської ради на 11 
півріччя 2009 року. 

3а І півріччя 2009 року було проведено 11 сесій, прийнято 159 рішення. 
Найбільш вагомими з них є: 

_ Про затвердження нової редакції Статуту Броварської центральної 
районної лікарні. 

_ Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна 
територіальної громади м. Бровари в Новій редакції. 

_ Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати 
за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари в 

новій редакції. 
_ Про затвердження типового договору оренди індивідуально 

визначеного (нерухомого або іншого) майна територіальної громади м. 
Бровари В новій редакції. 

_ Про затвердження типових додаткових угод до дoгo~~py оренди 
нежитлоВИХ приміщень, що знаходяться в комуналЬНIИ власності 
територіальної громади м. Бровари.. . 

_ Про затвердження програми передаЧІ ГУРТ~Ж~~КІВ У власність 
територіальної громади м. Бровари та реалlзацl1 житлових прав 

мешканців гуртожитків. . .:' .. ~::::=;:;пm~~ •• 
В план роботи міської ради на І ~IBP 

Питань. З них розгляНУТО 13 питань. ІНШІ JfЮra\QJJ,.fі1! 
розробників. 

Виконуючий обов'язКИ міського 
голови - секретар ради 
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Додаток 
до рішення Броварської 
міської ради 
від (J.f» t.e/lbtL року 
Н!! 110 s-:q..ї)!Г 

роботи Броварської міської ради 
на 11 півріччя 2009 року 

ПІІТ811НЯ ДЛЯ ВllесеllllЯ на розгляд Броварської I\lіськоі раДII: 

TepMil. Назва ПІІтаllllЯ доповіда-. 

Липень Затвердження кошторису витрат грошових У правління 

надходжень до міського житлово-

природоохоронного фонду на 2009 рік. комунального 

господарства 

Звіт про виконання міської Програми Управління 

«Утримання та розвитку об' єктів житлово- житлово-

комунального господарствю) за І півріччя. комунального 

господарства 

Серпень Про внесення змін до статутів Управління 

загальноосвітніх навчальних закладів. освіти 

Про підсумки виконання Програми Управління 

соціально-економічного та культурного економіки 

розвитку за І півріччя 2009 року. 
Зміни до програми «утримання та Управління 

розвитку об'єктів житлово-комунального житлово-

господарствю). 
комунального 

господарства 

Жовтень Звіт про виконання міської Програми Управління 

«Утримання та розвитку об'єктів ж~тл~во- житлово-

комунального господарствЮ) за 9 МІСЯЦІВ. комунального 

господарства 

Про підсумКИ виконанНЯ програми Управління 
Листопад соціально-економічного та культурного економіки 

розвитку за 9 місяців 2009 року. 
Зміни до програми «Утримання та 

Управління 

б'єктів житлово-комунального житлово-

розвитІСУ О комунального 

господарства». господарства 



S. 

6. 

Грудень Щорічний звіт про здійснення державної Управління 
регуляторної політики виконавчим}! економіки 
органами Бооварськоі міської ради. 
~po затвердження плану діяльності з Управління 
шдготовки проектів регуляторних актів на економіки 
2010 рік. 
Про затвердження Плану роботи 
Броварської міської ради на J півріччя 2010 

Апарат ради 

року. 

111 .. 1V Про затвердження ДІ1Т, схем планувальної Управління 
квартал організаціі районів. містобудування 

та архітектури 

11. ПllтаНIІЯ, які розглядаlОТЬСЯ постіїїIIО. 

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. 
4. Про внесення змін в Генеральний пnан міста, схеми планування 

територій. 
5. Про присвоєння назв вуnиць нових районів забудови міста. 

ш. План діяльності з підГОТОВК(1 проектів реГУЛЯТОРJIIIХ актів ІІа 2009 

рік (за окреМllМ планом). 

ІУ. Розгляд ПІІТВНЬ на засіданнях постіііllUХ комісіїї згідно із плаваl\lll 
роботи постіііНllХ комісііі та графіків проведеВllИ засідавь. 

Виконуючий обов'язки міськог І.В. Сanожко 
секретар ради 



~lfдrИЦ1$11 

.В.Руденко 

-t-~t-- 2009р. 

ПЛАН РОБОТИ 
J'''ра(JЛ;''''~1 .ltl;Сlllо6j'дувllllllЛ ІІІа ap.'t;IIIe"IIIJ'pll Броварської 

J111CI,I\OЇ P'ld" 11І1 ІІ-е ,,;врї1111Л 2009 рIЖJ' 

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД 
СЕс)і МІська' РАДІ'): 

1. Про внесення змін в Генеральний план міста, схеми планування Tep"TO"pi~. 
Пост;llНО. 

2. Про присвоення назв вулиць нових районів забудови міста. 
ПосmійllО. 

з. Про затвердження ДПТ, Схем планувальноі організаціі районів. 
ІІІ-ІУ -квартал 2009р. 

началыJкK управління 
містобудування та архітектурИ, 
ГОЛОВНИЙ архітектор міста 

Л.Є.Рибакова 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

УпраВЛЇllІlR ЖIIТЛОВО-КОI\IУllаЛЬJIОГО господарства 

- 07400, K •• Ї8cLKa область, 1'1. БроааРII, аул. rpywencLKoro, 2. т/ф 6.04.13, т. 5.2IJ.16 

Від: tf Qf~ Н!! ~ . .:JJI:P 
НаN! _________ за ______ __ 

Виконуючому обов'язки 
, . . міського голови - секретарю 
~ І Броварської міської ради 

Сапожку І.В. 

(J. Р Ь· 09. 

Шановниlї Ігорю ВасzUlЬОВUЧУ! 

ПРОШУ Вас ючити наступні питання до розгляду на засіданнях сесій 
Бр;оварськоі місько ради в 11 півріччі 2009 року. 

ЛllПень 1009 року 
1. Затвердження КОШТОРИСУ витрат грошових надходжень до міського 

природоохоронного фонду на 2009 рік. 
2. Звіт про виконання міської Програми "Утримання та розвитку об'єктів 

Жltтnово-комунального господарства" за І півріччя. 
; Серпень 1009 року 
І 

1. Зміни до Програми "Утримання та розвитку об'єктів житлово
КОмунального господарства". 

Жовтень 2009 року 

1. Звіт про виконання міської Програми ."Утримання та розвитку об'єктів 
" 9' в ІЩтnово-комунального господарства за МІСЯЦІ. 

! ЛІІСТОПОД 2009 року 

"утримання та розвитку об'єктів житлово .. 
1. Зміни до Програми 

К0ftfYНального господарства" 

Зповaroю 
НІ. ,чальник упраВЛІННЯ 

В.О. Морозова 

...:=::11==-= ........... ____ _ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІІ(И 

07400, м.БроваРII, Byn.rarapillQ, 15, тел.1 факс(294) 6-29-60 

Від ~(. IJі. f).9 
г 1 

IISN2:.--____ .3B. _____ _ 

г 

L 

1 

ПРОПО:Jllції 
управліllllЯ eKOllOMiKl1 міської раДІ. щоДо розгляду ПIIТОIIЬ ІІа сесії 

Броварської міської раДl1 у 11 півріччі 2009 року 

1. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста за І півріччя 2009 року. 

Серпень 

2. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку м.Бровари за 9 місяців 2009 року. 

Листопад 

з. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2010 рік. Грудень 

4. Щорічний звіт про здійснення .. д~ржа~~ої регуляторної політики 
виконавчими органами БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради. 

Грудень 

Виконуюча обов'язки заступника 
начальника управління економіки -
заступник начальника 

Т.Г.Поліщук 



• с' . 
, . 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСП 

УПРАВАІНИЯ ОСВІТИ 

'lI.razQ ;ІІа,18, mел.(О4494) 5-14-81 (факс), 1-2З-19 E-mа;/:Оsv;lаВrovaru@ukr.",' 

;N! ___ від __ _ 
Виконуючому обов'язки 
міського гоnови -
секретарю Броварської міськоі ради 
Сапожку І.В. 

пропозиції 
&&I.І._.і освіти Броварської міської ради 

до роботи сесії на 2-е півріччя 

. . ьноосвітніх навчanьних закладів. 
1. Про BHeceННJI ЗМ1Н дО стаТУТІВ загan Серпень 2009 р. 

В.І. Онищенко 

Начальник управліИНJI освіти 



J'npа:sлll11Ul ocвjf'1I 
ВроаарClaХОХ мlсы(о! PВJlIf 
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