
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИів .. 
СЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г 
І 

Про затвердженНJI плану роботи Броварської міської ради 
на І півріччя 2010 року 

Заслухавши звіт секретаря ради про виконання плану роботи 
Броварської міської ради за П півріччя 2009року, відповідно до п. 7 ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та глави 2 
Регламенту Броварської міської ради V скликання, міська рада 

вuрішша." 

1. Звіт про виконання плану роботи Броварської міської ради за 11 півріччя 
2009 року прИЙНЯТИ до відома. ... ..? 

2. Затвердити план роботи Броварської МІСЬКОІ ради на І П1ВРIЧЧЯ _01 О року 
(додається). , 

3 ТІ' ... ~cru рШІ· eННJI покласти на виконуючого обов язки 
• АОИТРОЛЬ за викон~ .. & В 

міського голови - секретаря ради Сапожка І. . 

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Виконуючий обов'JlЗКИ міського 
голови - секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча обов'JlЗКИ начальника 

ІОрИДИЧНОГО відділу, 
v •• 

головнии спеЦI8JI1СТ 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу, 
головний спеціаліст 

Голова постійної комісії з питань 
регламевту,депутатськоїет.ики, 

діяльності засобів масової 
інформації та контроJПO за 
виконанням рішень міської ради 

O~0011 

І.В. СanоЖl 

А.В. Баба-МіРЗОЄЕ 

Л.М.Шил~ 

~B.Г. Опалько 



Хе 
пІп 
1. 

2. 

-3. 

~ 

4. 

Термін 

Липень 

Серпень 

Жовтень 

Листо
пад 

щодо ви ]"фОРЛtаl(ЇЛ 
конання план II n· . ty роботи ради за 

IВрlЧЧЯ 2009 року. 

Назва ПllтаНllЯ 

Затвердження кошто 
грошових надх рису витрат 

одженьдо . 
природоохоронного Ф МІСЬКОГО 
рік. онду на 2009 

Звіт про виконання міської 
Програми «Утримання та ро об' . звитку 

ЄКТІВ житлово-комуналЬНОГО 

господарства» за І піВDіччя. 

Про внесення змін до статутів 
загальноосвітніх навчальних 

закладів. 
Пр~ підсумки виконання Програми 
СОЦІально-економічного та 
культурного розвитку за І півріччя 
2009 року. 
Зміни до програми «Утримання та 
розвитку об' єктів житлово
комунального господарства». 

Звіт про виконання міської 
Програми «Утримання та розвитку 
об'єктів житлово-комунального 
господаl!ства» за 9 місяців. 
Зміни до програми «Утримання та 
розвитку об'єктів житлово
комунального господарства». 

Про підсумки виконання програми 

Доповідач 

Управління 
житлово

комунального 

господарства 

Управління 
житлово

комунального 

господарства 

Управління 
освіти 

Управління 
економіки 

Управління 
житлово

комунального 

господарства 

Управління 
житлово

комунального 

господарства 

УправлінНЯ 
житлово

комунального 

господарства 

УправліННЯ 
економіки 

ВllКОllаllllИ 

27.08.09 
Н!! 1218-68-
05 

Не 

виконано 

Не 

виконано 

27.08.09 
Н!! 1223-68-
05 

Не 

виконано 

Не 
виконано 

26.11.09 
Н!! 1304-75-
05 

26.11.09 
Н!! 1329-75-
05 соціально-економічнОГО та 

культурноГО розвиткУ за 9 місяців 
~~~ ____ ~2~0~0~9~PIO~)~~I.~--~=-~~--ТU==~~~~----~ 
S. Грудень Щорічний звіт про ЗДііІ~~ yllJlllllllїВН'l Перенесено державвоі регулятоРНО1 DOJ11ТИК11 _ економіки на січень 

вихонавЧИМИ opraвaми Броварська1 2010 року 
мiCЬKOЇP~· •• про затверджевна п;mнY ДiЮJЬНоCТl упpaвnїИІІЯ 26.11.09 
з пiдro'IOВК1І проeктtВ рeryпsтoРВИХ екокоміхн 1& 1327-75-

актів на 2010 рік. OS про затверджевкя ПnввY роБОТИ АПВРІ1Т ради Винесено . .. ради на І на розгляд 
Броварської МlсьКО1 77-ї сесії 
півріЧЧЯ 2010 poКV. 



2 

6- Ш-IV Про затверджеНИJl дrrr, схем Управління 26.11.09 
квартал планувальної організації районів. містобудуван- N! 1343-75-

ня та 05 
архітектури ......-

Станом на 17.12.09 за 11 півріччя 2009 року було проведено 23 сесії, 
прийнято 355 рішень. 

В план роботи міської ради на 11 півріччя 2009 року було ВКЛlочено 12 
питань. 3 них розглянуто 6 питань. Інші питання б ли зняті за пропозицією 

Розробників. ~. \ ~ :.~ 

~ 
о' f:~'~~ 

" • ~ І.. ) .. ~ І.Б. Сanожко виконуючий обов'язки міського 
roлови - секретар ради 

:, ,~~. ~r..* 
'/"~ -,J 117,,/ ,.1' '0::>0' 

" "І'" O~. ~Ca. ~ .: • ',) • ~ IIlCJ ~ 
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ПЛАН 

Додаток 

до. рішення Броварської 
МІСЬКОЇ р'~и 

від ~~009 року 
Н!! 1з'р:~Ю5 

роботи Бр~варської міської ради 
на І ПІВРІЧЧЯ 2010 року 

І. Пllтання для внесеНllВ ІІа РОЗГЛВД Броварської I\Ііськоі раДІ.· • 

Не Термін Назва ПllтаllНВ Доповідач 

піп 
1. Січень Щорічний звіт про здійснення державної Управління 

регуЛJIТОРНОЇ політики виконавчими економіки 

органами Броварської міської ради за 

2009 рік. 
Про затвердження Порядку взаємодії Управління 

представників міських дозвільних економіки 

органів, JIКЇ здійсmoють прийом 
суб' єктів господарювaвнJI в одному 

приміщенні. 
Про безкоштовне пільгове харчування Управління 

vчнiв загальноосвітніх закладів міста. освіти 

Про виділеННJI додаткових штатних Управління 

одиниць днз <<Ялинки» в зв' язку з освіти 

присвоєнням стаТУСУ «ДоппdпьНИЙ 
експериментвnьНИЙзаклад 
ВсеукраіиСЬКОГО рівня» з 1 сіЧНJI 2010 р. 
по 31 гpy~2014p. 
Про затверджеННJI Статуту ~aYКOBO~ 

Управління 

методичного центрУ упрВВnIННJI ОСВІТИ освіти 

і--

БроварськоїмісьКОЇОЦДИ. 

2. Лютий 
Про затверджеННJI Програми cOЦЇВnЬHo- Управління 

економіЧНОГО і культурного розвитку м. економіки 

Бровари на 2010 рік. 
Про затверджеННJI Угоди про .спільНУ Управління 

дiJlnьHiCTЬ між КиївсьКИМ ~еnо~вnьниМ 
освіти 

центром оцїнЮВанНJI ЯКОСТІ ОСВІТИ та 
БооварськоЮ міською радою. .. 
Про затверджеННJI складУ р.оБОЧОI ~упи 

Управління 

з питань облікУ_дітей дo~HOГO вікУ. освіти 

'---

1 



,-. 
3. 

4. 

S. 

6. 

Березень Про затвердження . 
бюджету м. Брова ЗВІТУ про виконання Фінансове 

Про підсум ри за 2009 рік. 
. ки виконан n 

управління 

СОЦІально-економі ня рограми Управління 

~озвитку м БDО І;НОГО та культурного 
З . ва и за 2009 оі 

економіки 

атвердження По'" ІК. 
патріотичного р грами ВІИСЬКОВО- У правління 

виховання 

Про затвердження .. 
освіти 

звітів депутатів . CТP~KIB проведення Апарат ради 

виБОDЦЯМИ. МІСЬКОІ ради перед 

Травень Про затвердж . бю ж . ення ЗВІТУ про виконання Фінансове 

Червень 

Д ~eтy МІста за І кваDТал 2010 РІ IкУ. 
Про затверджеННJI плану роб о. 

управління 

Броварської міської ради на 10;; . Апарат ради 

2010 року ІВР1ЧЧЯ 

Двотижневий Затвердження бюджету на 201 О рік. 
строк після 

Фінансове 

управління 

затвердження 

Державного 

Бюджету 

Украіни на 

2010 рік. 

п. Питавu, які РОЗГJlядаються постійно. 

1. Про надання пільг в оподаткуванні підприємств. 
2. Про виесеННJI змін до ставок єдиного податку. 
3. Про виесеННJI змін до Бюджету міста на 2009 рік. 
4.Про затверджевви ма-repіапів вибору зeмeJIЬВIIX ДЇЛJПIОк, lIIIД8ННJl дозволів 
ва розроб.neввJI проектів землеустрою ЩОДО вiдвeдeJПUI земельних ДЇЛJПIОК У 
~arь rpoМIIДВJI8М. проettriв земпеУстрою щодо вiдвeдeннR земельних 
Д\JUIIIOK у користувавви фїЗJAIIИМ та ~ особам. 
S.Про прИПИНeнJIJI права ~ земельними ДЇJWUI8Ми. ЗDТВepджeJUПI проектів землеустрою та технічної документації із 
землеустрою. JI8ДIIIIШI в орендУ земeJJыІІІх ДЇЛJПIОк, продоВЖ8Н1111 термінів 
користуванвя земeJIЬНИIIIИ ~ Н8Д8НІІІІ дозволів на виroтoвпeннR 
технічно і докумевтаціі по офо~ орава користувании земельними дiшпucaми юрllДJlЧlDlМ і фїЗJAIIИМ особам та ввeceннR змін до рішень 

Броварської міської pВДII. . б.ІІро передачУ земeJПdIИX дmвнoK rPC»48ДIIН~ У впасНlсть, H8Д8ННJI 
дOЗllOJlїв ва виroтoJl]18llllll 'J.'ЄXНЇ'IНOї ~~ по офОРМJI~ ~ власності та кориcтyвaннs та JIII8CIIIIIPI ЗМІВ до рuпeнь Броварськаl МІської 
ради. 



7 Про затвердження договорів оренди землі догов . . 
•• • • І ОрlВ про внесення ЗМІН до . 

AoroBOP1B оренди зеМЛІ ;а ДОГОВОРІВ купіВJIі-продажу земельних ділянок. 
8. Про затвер~ження РІшень ви~онавчого комітету Броварської міської ради 
щодо передаЧ1 в приватну вnacН1CTЬ земельних діnянок громадянам. 

9. Про надання повноважень ЩОДО укладання договорів про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок. 
10.ПРО продаж земельних ділянок. 
11.ПРО продаж права оренди земельних ділянок. 

12.ПРО затвердження матеріалів вибору земельних ділянок та надання 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок Броварській міській раді для виставлення на аукціон з продажу права 
оренди земельних ділянок. 
1З.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права 

оренди земельних ділянок.. . 
14.Про попереднє погодження МІСЦЬ розташування малих аРХІтектурних 

форм. 

Ш. IIJJан діЯJlЬНОсті з підготовки проектів реryJlЯТОРllllХ актів ІІа 2009 

рік (за окремим планом). 

IV. РОЗГJlЯД питань на засіданнях постїіінпх комісііі згідll? із плаllаlШI 
роботи постійних комісій та графіків проведення заСІДань. 

V. Організацііно-масові заходи (за окреМllМ планом). 

І.В. Сапожко 
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Я ~f БРОВAPCLКАМІСЬКАРАДА 

. ФІВАВ КИlвськоlОБJIAСТІ 
СОВЕ YIlPАВЛIВНя 

07400, м Брова • ри, BYJI.fBrapїHa,JS t N! 

..--_.....:від "'------

ПЕРЕJIIК 
проектів рішень, 

г 

ЩО ПРОПОНУІОТЬСИ на розгляд міськоі . І · . . paдll 
У ПІВрІЧЧІ 2010 року 

1. 3а~ердження бюджету на 2010 рік д.вотижневИЙ строк 
ПІСЛЯ затверджеВВJI 

1 

Державного Бюджету 

Украіни ва 2010 рік. 

о 2. Про затвердження звіту про Лютий-березень 201 Ор. 
виконання бюджету м.Бровари за 

2009 рік 
з. Про затвердження звіту про Травень 201 О р. 

виконaвиJI бюджету 
. за І МІста . , 

квартал 2010 р. 
4. Про надaвиJI пільг в оподаткуванні По мірі надходжеlПUl 

зaJ!В 

. . По мірі необхідності 
5. Про' BHeceВВJI зМІВ до ставок 

єдиного податкУ 

6. Про ввесеНИЯ змін до бюджету 
По мірі необхідності 

){Їста ва 201 О рік 
. 

. 
Начальник с.п.Коврига 

Фіваис~вого управлївня 

. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИЇВС J 
УПРАВЛІННЯ EICOHOMIK~~O ОБЛАСТІ 

07400, ",.Бровари, вул.Гагаріllа 15 І Ф 
• • тел. акс(294) 6-29-60 -

, 
l1і~ ____ за ______ _ 

1 
ПРОПОЗllЦії 

управління eKOHOM~~~11 ~POB~PCЬKOY MiC~KOY ~ 11 для розгляду ПІІтаllЬ 
на сеСl1 мIсы�оІ� раДl1 у І ПJарі і 20 І О року 

Січень 

1 1. Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами Броварської міської ради за 2009 рік. 

г 2. Про затвердження Порядку взаємодії представників міських 
дозвільних органів, які здійснюють прийом суб' єктів господарювання в 

одному приміщенні. 

Л10muй 
1. Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку м.Бровари на 2010 рік. 

Берез,ень 

І 1. Про підсумки виконання Про.rpами 
О КУЛьтурного розвитку м.Бровари за 2009 рІК. 

Ка управління Виконуюча обов'язки наЧaJIЬНИ 
еКономіки - заступник начальника 

соціально-економічного та 

, Т.Г.Поліщук 



. . . \ . .. .. . , . 
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[І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІВ" СЬКО" І ОБЛАСТІ 

YDРАВJUння ОСВІТИ 
07400 J\fоБровар" В)!ІІ Л о , . агаРl1lа,18, mел.(О4494) 5-14-81'''' ·.1 ma;/:Osv;laBrov~.t: ,,- '1I'а1\С", 7-23-79 Е-

ІС, Q. ()(J ... , ,~""гo"e' 
, • о Н!! /3,21 

наН!! від ---

Перелік 
питань . ~ розгmщy на сесії Броварської міської ради 
на І ПІВРІЧЧЯ 2010 року 

~ 1 ~ безкоштовне пільгове харчуванви учнів ЗlІІ'8ІІЬвоосвітніх ЗI1ltIIIIдiв 
МІста. . (січень) 

1 2. Про виділеННJI додаткових urraтних оДВJJИЦЬ днз «ЯnииD» в зв'язку з 
присвоєННJIМ статусу «Дошкільний експериментальний заклад 
Всеукраїнського рівНЯ» з 1 січня 2010 р. по 31 груДИJl2014 р. 

_ (січень) 

~ 3. Про затвердження СтаТУТУ науково-мeroдичного центру УПРВВПіНШІ 
(січень ) освіти Броварської міської ради. 

7 4. Про затверджeRIIII Угоди про CПЇJIЬИY ДЇJIJIЬНЇCТЬ між КиТвським periональним' центроМ оціJПOll8НlDl JIКOcтi освіти та БроварСЬКОЮ міською 
(лютий) 

радою. 

't s. Про ЗВТВСрджеННJI CJ(JIIIД)' робочої ll')'I1И з JJИТ8IIЬ обліку дi'l:cll дошкільного 
в' ІКу. (лютні). 

'\ б. Затвер' дження проrpaМJI військово-rorrpiотичвого виховаввя . оа (,e'E'EIlII) 

• 
В.О. нач~ьиика ynpавліJIIIЯ освіТИ 

ps. о.нлохова 



РСЬКА МІСЬКА Р .. 
АДА I(ИІвськоі ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. Бровар 

11, вул. rarapil,a,15, т.6-50-67 

Від 0/1, /С/. Og Н!! 0(.1'6',(, 
НаН!! ----~----______ з8 

------ Г І 
Виконуючому оБОВ'JlЗКИ 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить ВКJIЮчити до плану роботи 
Броварської міської ради на І півріччя 2010 року розгляд наступних питань 
ва чергових сесіях Броварської міської ради: 

1: Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянОК. надання 
дозволІВ на розробленНJI проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність ГPOMaдJlHaм. проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам; 

2.Про припиненНJI права користування земельними ділянками. 
затвердження проектів землеустрою та технічної документації із 
землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, ~одовжеННJI термінів 
користування земельними ділянками. надання ДОЗВОЛІВ на виготовnеНИJl 

технічної документації по оформленюо права користув~ земem:ними 
ділянками юридичним і фізичним особам та внесення ЗМІН дО РІшень 

Броварської міської ради; . 
З. Про передачу земельних ділянОК ГPOM~aм у фвnаСНІСТЬ, Haд8IIНJI 

дозволів на виготовлення технічної до~е~п по о opМJIe~ ~aв~ 
ВJI • ..ПОСІ' та BHeceННJI ЗМІН дО РІшень БроваРСЬКОI МlСЬКОI 
асносп та користувAППl& 

ради; . . 
говорів оренди зеМЛІ. ДОГОВОРІВ про внесеНИJl 

. 4. Про за~ердження до . та договорів купівлі-продажу земельних 
ЗМІН до ДОГОВОРІВ орендИ зеМЛІ 
ділянок; 'шенЬ виконавчого комітету Броварської 

S. Про затверджен~ РІ ватку власність земельних діляНОК 
Міської ради щодо передаЧІ в при 
ГРомадинам; щоrrо VJсладання договорів про оплату 

"OBHOBmкeHЬ ~ J- • 
б.Про H8ДaнНJI а& __ ціни земельНИХ ДJЛJIНок. 

аа ах.УНокоплк&п u 
анСОВОro внеску вр дinJlН0K; Б~О!JRРСЬІ(DU МВК 

7. Про продаж зeмenьSИX • і NI .1.-'r1 
. c~ 1 g: 20 L9Jt. 
L: 



8. Про продаж права оренди земельних ділянок; 
• 9.ПРО затвердження матеріалів вибору земельних діпянок та H&ДaННJI 
р.озвопіВ на розро~~ен.ня ~~oe~iB землеустрою щодо відведення земельних 
р.ЇJUtиок БроварсьК1~ МІСЬКІИ радІ для виставлення на аукціон з продажу права 
орендИ земельних ДІЛянок 

10.Про підготовку та проведення земепьного аукціону з продажу права 

орендИ земельних ділянок; 
11. Про попереднє погодження місць розташування Мanих 

архітектурНИХ форм. 

Начальник земельного ві,пдіl~ПУ'L-__ +---::":5§~ 
Л.М.ГуДименко 
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