
Проект 

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 службову записку управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради від 06.04.2011 №02-190 та лист 
Управління комунальної власності. Броварської міської ради від 08.04.2011 
№ 239/07-1 та на виконання статті 7 Закону України "Тїро 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 на 2011 рік згідно з додатком. 

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

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

З Рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 № 109-05-06 «Про 
доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 
2011 рік» визнати таким, що втратило 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 прніінвття Строк-
ПІДГПТОПКІІ 

Відповіде -
льніїй за 
розробку 

1 Про затвердження Порядку 
розміщення комунікаційних 
кабельних мереж в 
м. Бровари 

Врегулювання ситуації з 
прокладання 
комунікаційних кабельних 
мереж, до яких належать 
радіомережа, пожежно-
охоронні системи, 
телефонні мережі, 
кабельне телебачення, 
Інтернет - мережа та 
домофонні системи 

II 
квартал 
2011 року 

УЖКГ 

2 Правила паркування 
транспортних засобів у 
м. Бровари 

Вдосконалення 
регулювання відносин у 
сфері надання послуг з 
платного паркування 
транспортних засобів на 
території м. Бровари 
шляхом впровадження, 
організації, функціонування 
і контролю платного 
паркування транспортних 
засобів 

II -III • 
квартали 
2011 року 

УЖКГ 

1 

3 Про внесення змін до 
рішення Броварської 
міської ради від 18.02.2010 
№ 1421-79-05 « Про 
затвердження Порядку 
перепланування та/або 
переобладнання житлових 
та нежитлових приміщень у 
багатоквартирних 
житлових будинках, 
гуртожитках, а також 
об»єктів громадського 
призначення м. Бровари » 

Забезпечення 
конституційних прав 
громадян на володіння, 
користування та 
розпорядження своєю 
власністю 

II квартал 
2011 року 

УЖКГ 

1 



3 метою підвищення 
4 Про затвердження ефективності використання 

Методики розрахунку і майна, що належить до ІІ-ІІ1 Управління 
порядку використання комунальної власності квартали комунальн 
плати за оренду територіальної громади 2011 року ої 
комунального майна м. Бровари, удосконалення власності 
територіальної громади Методики розрахунку і 
м. Бровари в новій редакції порядку використання 

плати за оренду 
комунального майна 

Міський голова І.В.Сапожко 


