
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КI,IЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про Д<JllOвнення до плану діяльності з підготовки 

проектів рСI)'.'IЯТОрНИХ акті 13 на 2012 рік 

РОЗГЛЯНУВШІІ ЛIfСТl1 комунального піДПРИЄТ\fства «Бровариінвестбуд» вІД 

06.04.2012 К2 32, КО~I)їraльного підприє:v!ства «ЬроваритеП.l0водоенергію> від 

І 5.05.20 І 2 К2 02-] 724, )'11равління комунальної власності Броварської місько'І' 

ради від 24.05.20 І 2 K~ 402/07-0], фінансового управління Броварської міської 
ради від 04.07.20 12 K~ 4-20/369 та на виконаНІІЯ статті 7 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

керуючись статтею 25 'З:ІКОНУ України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи ВИСНОВКІІ і рекомендації постійної КОЛ-Іісїі '.3 питань законності та 
правопорядку, міська Р~l.:Щ 

ВИР 1 Ш И JI А: 

1. ЗатвеРДІІТИ ,'[t )llОвнення до Плану дія;rы�oстіi з П1ДГОТОВКИ ПРОСКТІВ 

регуляторних актів на ~O 12 рік згідно з додаТКОI\I. 
2. В п'ятидснниіі строк після ЙОІ'О затвеР:lження: 
- відділу організаційної та кадрово'І роооти виконкому Броварської' 

місько"!' ради ОПРИЛIOД!ІI!ТИ доповнення до плану, шляхом розміщення на сайті 

в мережі Інтернет. 

3. Визнати 1'аКI'\I, що втратив чиннісТІ> пункт 3 додатку до рішення 
Броварської міської 11.1.: і І від 24.01.20 12 K~ 517-18-06. 

4. Контроль за ВllконаННЯ1\! цього рішення покласти ІІа заступника 

міського голови Андрес ва в.о. 

Міський ГО.'ІОП:І І.В. Сапожко 

М. Бровари 

від ______ _ 
K~ ______ _ 
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ДОПОВНЕННЯДОПЛЛНУ 

діяльності з ІІі;(готовки проектів регуляторних актів на 2012 рік 

Назва рішеllllН Ціль ПрИЙІІЯТПI 

, Про визнання ПІКЮ1. що 3\1іни НОР\ІаТllнів 

втратило ЧИНІlіСТh ріlllСННЯ ,(()ПУСТlІ\ІІIХ 

Броварсько'і міської j1(1ДИ ві,l концентрuній 

Строк 
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ІІІ 
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квартал 

2012 
20.05.2010 N~ 1.550-S-I-05 
«Про затвеРЮI\СНЮІ 

«Місцевих Правил 

ПРИЙУlaННЯ сті чних 1\(\1 
підприємств У КОМ: 1l<І.lші 

та відомчі СИСТС\fИ 

каналізації ~I. ];РОП:'І'ІІ» в 

новій редакції)\ 

забруднюючих рсчонин І року 

~ стіЧНIІХ ВОіНl'\ І 

аоонеllтіп КП ,І 
«l)роваРIIТСПJЮIЮ:!О-

снергія» та 

І IРJIведенням у 

ві.lпові:tllість ~l() ІНІ\ІОІ· 

ТІраНИ,l ПРИЙМ<1НЮІ 

і стічних ВОД 

. ІІІДПР"ОІСТВ у 

і KO\lYHa;lhHi та ні,10\lчі 
, СИСТСМІІ каналі нщії 
: Н<1селеНІІХ ПУІІI;тів 
і УкраїНІІ. з,пвсрлжсних 
! ІІ(1К<130\l ДеРЖ<ІВНОI·О 
і КО\lітету будіRlІИIП ва. 
! архітектури та 

І il\1І1:roвої поліЛIКI1 
І 
І : УкраїН!І ві..] 1 R ()2.:2002 

Відповідаль-

«Броваритеп

,10водоенергія» 

'-----tl----_________ ~I p_~}7 ______ __L_ 
2 : Про внесення 3\lін :ю : У:lОСКОН<1.lеШI51 і 111 Упраюіння 

3 

І рішення БРОВ(1РСЬКОI : \:ІСТОДІІКИ РОЗР,IХ;'IIКУ і і квартал 
: міської ради від 29.1 ~.2011 lюря.1КУ RІІКОРІІСТШІНЯ ,2012 

: комунальної 
• власності 
Броварської 

\Ііської ради 

N~ 458-17-06 «ГІро ~ lІ.ї'ПIІ за ореН;l: І року 

затвердження \ IcTt1,IIIKII 
розрахунку і ПРрЯДI,У 

. використання IlлаТlI '!:! 

! оренлу комунп.1ы�(\!! \) "айна 
і територіальної ГPO\l:I:l!1 
М. Бровари в !lовій рс:шкції» 

Про внесення !\Іін :1\) 

рішення БR.о_~~lрсы\\ ~·I_· __ _ 
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! тср"торІ<1;Iы�І� І РО\lади 
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---- ___ ---1-1 -----'---------1 
• ·З \Іетою зпоеЗIIl'ЧСIІI!Я і 11 . Фінансове 
ІІ~Q!З!.!...СJ[[[Я \І)СІ !СПО.!::..О __ ;~R_іч_t_ІЯ_--,,)_·п .... раRління 



і міської ради ві;( 09 ()().20 II 
І N~ 243-09-06 «Про 

І
· встановлення ;\lісиСIІIІХ 
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і УкраїНІ! (зі З~ІІНЮІІ! та 
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-----

Міський голова 

2012 : Броварської 
; ;\Ііської ради 

І .В. Сапожко 
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