
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про скасування рішення міської ради 
за результатами прискореного перегляду 

Розглянувши лист управління комунальної власності від 24.05.2011 
№ 323/02, протокол засідання робочої групи із прискореного перегляду 
регуляторних актів та на виконання Закону України від 14 грудня 2010 року 
№ 2748-УІ «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих 
органами та посадовими особами місцевого самоврядування», керуючись ч. 2 
ст. 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», ст.40 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. Скасувати рішення міської ради за результатами прискореного перегляду 
регуляторних актів: 
1.1. Рішення Броварської міської ради від 26.07.2007 № 387-24-05 «Про 
затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна територіальної 
громади м. Бровари для розміщення кабельної мережі інтерпровайдерами та 
мережі кабельного телебачення». 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андреева В.О. 

Міський голова І.В. Сапожко 



Пояснювальна записка 
рішення Броварської міської ради 

«Про скасування рішення міської ради за результатами 
прискореного перегляду» 

На виконання вимог Закону України "Про прискорений перегляд 
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування" від 14.12.2010 №2784-VI та " Методичних рекомендацій 
щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань 
прискореного перегляду регуляторних актів", затверджених наказом 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва від 13.01.2011 №2 , розпорядженням міського голови від 
07.02.2011 року №18 було утворено робочу групу із прискореного перегляду 
регуляторних актів. 

До складу робочої групи увійшли голови громадських організацій : 
«Спілка захисту споживачів», «Броварської міської організації орендарів, 
підприємців і роботодавців торгівлі», депутати міської ради та представники 
органів влади та місцевого самоврядування. Очолив робочу групу заступник 
міського голови. 

За цей період було проведено 2 засідання робочої групи, на яких було 
переглянуто узагальнений перелік регуляторних актів Броварської міської 
ради та її виконавчого комітету, проведено аналіз та визначено до яких 
переліків необхідно внести відповідні регуляторні акти. Так, членами 
робочої групи визначено: 

64 діючих регуляторних актів Броварської міської ради та її 
виконавчого комітету, які віднесені до загального переліку; 

50 регуляторних актів віднесено до переліку № 1, що відповідають 
принципам державної регуляторної політики; 

7 регуляторних актів віднесено до переліку № 2, що не відповідають 
принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до 
них змін; 

7 регуляторних актів віднесено до переліку № 3, що не відповідають 
принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх 
такими, що втратили чинність, або скасування. 

Управлінням економіки були направлені листи розробникам 
регуляторних актів про надання письмових обґрунтувань щодо доцільності 
скасування даних рішень або впорядкування та приведення їх у відповідність 
до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності». 

За результатами проведеної роботи встановлено, що 2 рішення 
(регуляторні акти) прийняті міською радою віднесено до переліку № 3, що не 
відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують 
визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування: 



1. Рішення (регуляторний акт) Броварської міської ради від 26.07.2007 
№ 387-24-05 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду 
майна територіальної іромади м.Бровари для розміщення кабельної мережі 
інтерпровайдерами та мережі кабельного телебачення» розробником 
регуляторного акту є управління комунальної власності. 

Обґрунтування скасування: 26 лютого 2009 року прийнято рішення 
Броварською міською радою №1046-56-06 «Про затвердження Положення 
про порядок передачі в оренду майна територіальної громади м. Бровари в 
новій редакції», дане рішення є чинним на сьогоднішній час та регулює 
процедуру передачі комунального майна також і для розміщення кабельної 
мережі інтерпровайдерами та мережі кабельного телебачення, тому рішення 
Броварської міської ради від 26.07.2007 № 387-24-05 «Про затвердження 
Положення про порядок передачі в оренду майна територіальної громади 
м. Бровари для розміщення кабельної мережі інтерпровайдерами та мережі 
кабельного телебачення» необхідно визнати таким, що втратив чинність. 

Начальник управління економіки М.В .Загуменний 


