
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про доповнення до плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2006 рік 

l 

На виконання eтaтri 7 Закону України && Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності && та керуючись 

CTaтrel0 25 Закону У~аїни && Про місцеве самоврядування в Україні" , 
враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань законності 
та правопорядку, міська рада 

ВИРІІІІИ.ЛА : 

1. Затвердити доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2006 рік згідно з додатком. 

2. В десятиденний строк після затвердження: 
о _ Начальнику відділу внутрішньої політики Шестопany В.В. 

оприлюднити доповнення до плану ШJUlXом розміщення на сайті 
мережі Інтернет; 

- редактору редакції Броварської міськрайонної газети && Нове 
житrя && Просяновій г.п. опублікувати вищезазначене 

3. 

Міський голова 

м.БРОВВРlt 
від .І", ()~ L'!J9t. 
Не $16'"- 0,- f). 

заступника 

В.О.Антоненко 

• о . . ОО . ~: .. 



ПОДРІІІІЯ: 

начanы�кK управnіння 
СКОllоміКІІ 

ПОГОД_ІІО: 

Секретар радlt 

Н.І.Саченко 

I.В.Сanо:жко 

Заступник 

міського ГОnОВІ' .-~-J С.М.Возняк 
{), .. "...., ~,.--

.z:--~-
НачanЬНItК юридичного 

віддіnу ~ I.ГЛавер 

Виконуюча обов'язки с-
начanьника заranьного відділу -
ГОJIОВНИЙ спеціanіст заranьного j~. d І J , , tJ 1.; 
відділу І -VVVwVVV( 

Голова Постійної комісіи з питань 
законності та правопорядку 

000517 

Л.М.Шило 

О.М.Миxaйnов 
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Додаток 

до рішенНJI міської ради 

від "J / " 1Ifшн& 2006ро 
N!! .9.F ОІ' - o,f 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік 

Назва рішення ради Ціль його при й- Строк Відповідальні 
НJlТrя підготовки за розробку 

Про BCтaнOвneHНJI Збільшення IV квартал Фінансове 
вартості торгового вартості 2006 року упрaвnінНJI 

о .. 
патенту на ЗДІисненНJI торгово-

торговельної го патенту на 

діяльності та здійсненНJI тор-

здійсненНJI діяльності говenьної діяль-

з HaдaнНJI побутових ності та на 

послуг ДJIJI суб' єктів здійсненНJI 

підприємницької діяльності з 

діяльності о HaдaнНJI побуто-
вих послуг ДJIJI 

суб' єктів підпри-
ємницької 

діяльності 

Про затвердженНJI ЗбїЛьmеННJI IV квартал Фінансове 

"ПоложенНJI про ставок ринкового 2006 року упрaвnіННJI 

порядоксправпиння та збору 

сплати місцевих 
податків і зборів" о 

Міський голова ВоОоАнтоненко 



ПОД81I11П: 

НачалЬНllК упрааліННJI 
економіКIІ 

Погоджс •• о: 

Заступник 
міського голови 

Н.І.Саченко 

С.М.Возняк 
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