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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСП 

РІШЕННЯ 

г "Про затве~дження плану діял~НОСТі з підготовки l 
проеКТІВ регуляторних актІВ на 2006 рік" 

на виконання cTaтri 7 Закону Украіни " Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та керуючись 
статrею 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 
враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської етики та контролю за виконанням рішень міської ради та 
постійної комісії з питань зако~ості та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 
2006 рік, JПci будуть розглядатись на засіданні міської ради ( додається). 

2. В десятидеННИЙ строк після його затвердження : 
- завідуючому відділом внутрішньої політики Шестопал В.В. оприлюднити 
даний план IПJIЯXом розміщення на офіційній сторінці в мережі Інтернет; 

- редактору редакції Броварської міськрайонної газети" Нове житrя" 
Просяновій г.п. опублікувати вищезазначений план на сторінках газети. 

з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника, 

міського голови кияницю О.А. 

Міський гол 
В.О.Антоненко 
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М.Бровари 
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ПодаНІІЯ: 

Начальник управління 
економіки 

Погоджено: 

Секретар ради 

ПерШий заступник 
міського голови 

Завідуюча юридичним 
відцілом 

С.М.Возl1JIК 

, с'::) 

з~ча~~ 
В1ДЦшом ~- < - Н.І.Гна'ПОк 

Комісія з питань законності 
та правопорядку М Г К б 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від" 1# .. JJf-!;; 2005р. 
Н!! -&.9-М 

ПЛАН 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік 

N!! Назва рішення 

піп 
1. Про встановлення 

правил благоустрою 

території по забез-. 
печенню чистоти І 

порJIДICy У місті 
Бровари 

2. Про встановлення 

нових ставок єдино

ГО податку ДЛJI 

суб'єктів малОГО 

підприємництва 

3. Правила забудови 
м.Бровари 

Ціль прийнятrя 

Приведення у відповід
ність з Законом 
Украіни" Про благоу
стрій населених 

. " пyнкnв 

6 BepeclUl 200Sp. 
Н!! 2807 
Встановлення ставок 
ЄДИНОГО податку . 
ЗГІДНО 

І<ВЕД (Класифікація 
видів економічної 
діяльності) 

CтвopeНIUI 
нормативно-правового 

акту міської 
ради, яким встановити 

порядок планув8НIUI 

забудови та іншого ви- ' 
·w 

корисТ8НIUI територlИ, 

окремих земельних 

ділянок, а також', 

перелік . 
усіх допустимих ВИДІВ, 

умов і обмежень 
забудови та іншого 
використання 

територій та окремих 

земельНИХ ділянок У 
.--:: ...... ~ ...межах зон, визначених 

,~ аї I~ 
" .... : //"'1 'І.. ~ t Н ~r~im10M зо~ання 

Строк . 
ПІДГОТОВКИ 

Березень 

2006 року 

11 квартал 
2006 року 

Шквартал 

2006 року 

Відповідальні 
за розробку 

Спеціальний 
відділ контро

люзастаном 

благоустрою 

та зовніпmiм 
дизайном міста 

Броварська 

ОДГП; 
Фінансове уп

равління Бро
варської місь
кої ради 

Відділ місто
будув8НIUI та . 
аРХІтектури 



Подання: 
С.М.ВозВJlk 

ПОПlДЖeНО: С == j:Ні2::> О.А.Кияиици 
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