
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про доповнення до плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2011 рік 

Розглянувши листи управління комунальної власності від 08.06.2011 
№ 354/02, управління економіки від 22.06.2011 № 3-1/234, управління 
містобудування та архітектури від 29.06.2011 № 267, земельного відділу від 
30.06.2011 № 399 та на виконання статті 7 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та 
керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань 
законності та правопорядку, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити доповнення до Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів та внести зміни в термін підготовки 
регуляторного акта на 2011 рік згідно з додатком. 

2. В п'ятиденний строк після його затвердження: 
- відділу організаційної та кадрової роботи виконкому Броварської 

міської ради оприлюднити доповнення до плану, шляхом розміщення на 
сайті в мережі Інтернет. 

3. п.4 додатку до рішення Броварської міської ради від 21.04.2011 
№ 218-08-06 «Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2011 рік» визнати таким, що втратив чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
заступника міського голови Андреева В.О. 

Міський голова І.В. Сапожко 



Додаток 
до рішення міської ради 
від 
№ 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік 

№ 
п/ 
п 

Назва рішення Ціль прийняття Строк 
підготовки 

Відповідаль-
ний за 

розробку 
1 Про затвердження 

Положення про порядок 
передачі в оренду 
комунального майна 
територіальної громади 
м. Бровари в новій 
редакції 

В зв'язку з внесенням 
змін до Закону України 
«Про оренду державного 
та комунального майна» 

IV 
квартал 
2011 
року 

Управління 
комунально 
ї власності 

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

В зв'язку з внесенням 
змін до Закону України 
«Про оренду державного 
та комунального майна» 

IV 
квартал 
2011 
року 

Управління 
комунально 
ї власності 

3 Про затвердження 
Положення про порядок 
передачі в оренду 
комунального майна, що 
перебуває у спільній 
сумісній власності 
територіальної громади 
міста Бровари Київської 
області та територіальних 
громад сіл та селищ 
Броварського району 

В зв'язку з внесенням 
змін до Закону України 
«Про оренду державного 
та комунального майна» 

IV 
квартал 
2011 
року 

Управління 
комунально 
ї власності 

4 Про затвердження 
Методики розрахунку і 
порядку використання 
плати за оренду 
комунального майна, що 
перебуває у спільній 
сумісній власності | 

В зв'язку з внесенням 
змін до Закону України 
«Про оренду державного 
та комунального майна» 

IV 
квартал 
2011 
року 

Управління 
комунально 
ї власності 



територіальної громади 
міста Бровари Київської 
області та територіальних 
громад сіл та селищ 
Броварського району в 
новій редакції 

5 Про впорядкування 
тютюнопаління на риторії 
міста Бровари 

Запровадження здорового 
способу життя, 
запобігання шкідливого 
впливу тютюнопаління на 
здоров'я населення 

II 
півріччя 
2011 
року 

Управління 
економіки 

6 Про затвердженнтея 
«Тимчасового порядку 
надання містобудівних 
умов та обмежень, 
будівельного паспорту 
забудови земельних 
ділянок в м. Бровари» 

Регулюють правові 
відносини між 
виконавчим органом 
Броварської міської ради 
та фізичними і 
юридичними особами, 
незалежно від форми 
власності та 
підпорядкованості, що 
виникають в процесі 
будівництва, 
реконструкції, 
перепланування об'єктів 
містобудування на 
території м. Бровари та 
визначає порядок 
надання містобудівних 
умов та обмежень, 
будівельного паспорту на 
їх будівництво 

11 
півріччя 
2011 
року 

Управління 
містобуду-
вання та 
архітектури 

7 Про затвердження 
Тимчасового порядку 
щодо встановлення 
договору особистого 
сервітуту під 
тимчасовими спорудами 
для здійснення 
підприємницької 
діяльності в м. Бровари 

3 метою оформлення 
право- установчих 
документів на землю під 
розміщення тимчасових 
об'єктів торговельного, 
побутового, соціально-
культурного чи іншого 
призначення 

III 
квартал 
2011 
року 

Земельний 
відділ 

Міський голова І.В.Сапожко 


