
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про доповнення до плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2012 рік 

Розглянувши листи фінансового управління Броварської міської ради від 
08.12.2011 N!! 4-20/513, спеціального відділу контролю за станом благоустрою та 
зовнішнім дизайном міста від 22.12.2011 N!! Б-211, комунального підприємства 
Броварської міської ради «Бровариінвестбуд» від 29.12.2011 N!! 106 та на 

виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтею 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і 
рекомендації постійної комісії з питань законності та правопорядку, міська рада 

ВИР І ІІІ И Л А: 

1. Затвердити доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2012 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. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Бровари 

від _____ _ 
N!! -------



Додаток 

до рішення міської ради 
від ___ _ 
И2 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік 
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і Про внесення змін до 

І рі.шен~я Бров~рської 
МІСЬКОІ ради ВІД 

,09.06.2011 
И2 243-09-06 «Про 
встановлення місцевих 

податків і 'Jборів» 

2 Про внесення змін до 

рішення Броварської 
міської ради від 

22.04.2010 року 
И2 1498-82-05 «Про 
затвердження Правил 

благоустрою міста 

Бровари та втрату 

ЧИlІностідеяких 

, регуляторних актів» 

--- . __ о 

Про затвердження 

Положення про 

порядок реєстрації ї 
об'єктів інвестування в 

новій редакції 

u 
Міський ГО.10ва 

Ціль ПРИЙНЯТТЯ --ТСтрок Відповідаль-

підготовки ний за 

розробку _.-- --
Приведення у І півріччя Фінансове 

відповідність з 2012 року управління 

Податковим кодексом Броварської 

України (зі змінами та міської ради 

доповненнями) 

СпеціaJІЬН~Й 13 метою здійснення І півріччя 

ефективних і 2012 року відділ 

і комплексних заХОДІВ з КОНТРОЛЮ за 

! утримання території станом 

м. Бровари у належному благоустрою 

стані, ті санітарного та ЗОВНІШНІМ 

очищення, збереження дизайном 

об'єктів загального міста 

користуваННЯ,створення 

умов для реалізації прав 

суб'єктами у сфері 

б.'ІаГОі'стrою 
Внесення змін у І півріччя Комунальне 

Положення про порядок 2012 року підприємство 

реєстрації об'єктів Броварської 

інвестування в частині 
і 

міської ради 

визначення об'єкту І «Бровари-

інвестування відповідно інвестбуд» 
до Закону України «Про 

регулювання І 
містобудівної 
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І 
діяльності» _..1 --

І.В. СаllОЖКО 
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