
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 містобудування та архітектури від 
06.10.2011 № 412, спеціального відділу контролю за станом благоустрою та 
зовнішнім дизайном міста від 06.10.2011 № Б-172, комунального підприємства 
«Бровариінвестбуд» від 11.10.2011 № 68 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. Визнати таким, що втратив чинність п.2 додатку до рішення 
Броварської міської ради від 11.11.2010 № 31-02-06 «Про затвердження Плану 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва 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 

№ 
її/ 
п 

Назва ріні єни я Ціль прининіти Сгрок 
підготовки 

Відповідаль-
ний за 

розробку 
1 Про встановлення 

пайової участі 
(внеску) 
замовників 
будівництва 
об'єктів 
містобудування у 
розвиток 
інженерно-
транспортної та 
соціальної 
інфраструктури 
міста Бровари 

Метою прийняття 
регуляторного акта є Пайова 
участь, яка передбачена ст.40 
Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності», відповідно до 
Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
«Про основи містобудування». 
Проект регуляторного акта 
передбачає врегулювання 
правовідносин між виконавчим 
органом Броварської міської 
ради та фізичними і 
юридичними особами, 
незалежно від форм власності та 
підпорядкованості, що 
виникають в процесі 
будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту, 
розширенні та технічного 
переоснащення, прокладання 
інженерних та транспортних 
мереж та визначає порядок 
вирішення питань з будівництва 
інженерно - транспортної та 
соціальної інфраструктури у 
місті Бровари 

IV квартал 
2011 року 

Управління 
містобуду -
вання та 
архітекту-
ри 

2 Про внесення змін 
до рішення 
Броварської 
міської ради 
№ 1498-82-05 від 
22.04.2010 року 

3 метою здійснення ефективних 
і комплексних заходів з 
утримання території м. Бровари 
у належному стані, її 
санітарного очищення, 
збереження об'єктів загального 

IV квартал 
2011 року 

Спеціаль-
ний відділ 
контролю 
за станом 
благоуст-
рою та 



«Про 
затвердження 
Правил 
благоустрою міста 
Бровари та втрату 
чинності деяких 
регуляторних 
актів» 

користування, створення умов 
для реалізації прав суб'єктами у 
сфері благоустрою 

зовнішнім 
дизайном 
міста 

3 Про внесення змін 
до рішення 
Броварської 
міської ради за 
№247-18-05 від 15 
березня 2007 року 
«Про 
затвердження 
Положення про 
порядок реєстрації 
об'єктів 
інвестування» 

Внесення змін у Положення про 
порядок реєстрації об'єктів 
інвестування в частині 
визначення об'єкту 
інвестування відповідно до 
Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» 

IV квартал 
2011 року 

Комуналь-
не 
підприємст 
во 
Броварсь-
кої міської 
ради 
«Бровари-
інвестбуд» 

Міський голова І.В.Сапожко 


