
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про затвердження плану діяльноcri 
з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2007 рік 

3 

На виконання статrей 7 та З2 Закону України "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності " , 
відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2007 
рік " та керуючись статrею 25 Закону України" Про місцеве самоврядування 
в Україні" , враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань . . 
закоlШОСn та правопорядку МІська рада 

ВИРШІИ.ЛА: 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2007 рік згідно з додатком . 

2. В десятиденний строк після затвердження: 
- начальнику відділу внутрішньої політики Шестопалу В.В. 

оприmoднити даний план ПIЛJJXОМ розміщення на сайті мережі 

Інтернет; 
- редапору редакції Броварської міСЬКРRЙОIШОЇ газети" Нове 

ЖИТfJl" ПРОСJIНовій Г .П. опублікувати вищезазначений план на 

сторінках газети. ~ :==~ . 
З. Контроль за викон ~qrb'pim !fНЯ~ покласти на заступника 
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Міський голова 0-"". 7'blUr В.О.Антоненко .-J, І) .t 

м.Бровари 
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ПоданнЯ: 

Начальник управлінНЯ 
економіки 

погоджено: 

Секретар ради 

Заступник 
міського голови 

Начальник юридичного 

відділу 

Начальник загального 
в· . 1ДД1ЛУ . 

Голова постійної комісії з питань 
закО1ПlоСТЇ та правопорядку 

000502 

Н.І.Саченко 

І.В.Сапожко 

С.М.ВозНJIК 

І.Г.Лавер 

Н.І.ГнатюК 

О.М. Михайлов 
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ПЛАН 

Додаток 

до рішення міської ради 
від" оІГ" tlf,м.2 2007р 
N!! 4'- ~G- оо 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік 

Назва рішення Ціль прийня1їЯ Строк Відповідальні . 
за розробку ПІДГОТОВКИ 

ее Про затвердження Налагодження І квартал Управління 
Положення про поря - процедури укла- 2007 року комунальної 

док передаЧІ в оренду дання договорів 
. 

власносn 

майна територіальної 
. 

Броварської оренди ЗГІДНО З 

громади м .Бровари" чинним законо - міської ради 
давством, розроб -
ка порядку про-

ведення конкур-

суназдачу в 

оренду приміщень 

ес Про внесення змін до Налагодження І квартал Управління 

Методики розрахунку і процедури укладан- 2007 року комунальної . 
порядку використання ня ДОГОВОРІВ орен- власноcn . 

Броварської плати за оренду кому- ди зпдно чинного 

нального майна тери- законодавства міської ради 

торіальної громади 

м.Бровари та до типо -
вого договору оренди . 
нежитлових ПРИМІ-

щень" 

ес Положення про поря- Визначення поряд- І квартал кп ес Бровари -
док реєстрації об' єкriв ку подання доку- 2007 року інвестбуд" 

інвестування ес ментів, іх розгляду 

та здійснення 
реєстрації об' єкriв 
інвестування на 

. 
І 

території міста 
Бр_овари 

ес Про затвердження по - Підвищення ефек- Пквартал Земельний 

рядку набуггя права на тивно сті викорис- 2007 року відділ Бровар-

земmo на конкурсних тання земельних ської міської 

Б " ресурсів та голов - ради засадах в м. ровари 
ного місцевого 

бюджеJУ 

Міський голова ~ В.О.Антоненко 



110данни: 

. 
Начальник упрaвзnнвя 
економіки 

Погоджено: 

Заступник 
міського голови 

Н.І.СачеНkО 

С.М.Возняк 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа" 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ І ОБЛАСТІ 

07400, м.Бровари, вул.Гагаріна 15 т / Ф 
, . ел. акс(294) 6-29-60 
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г 
Міському голові 
Антоненку В.О. 

дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 

ради . проекг рішення "Про затвердження ІШану діяльності З підготовки 

проекriв регуляторних актів на 2007 рік " . 

. 
Начальник управління 

економіки Саченко Н.І. 
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8Иk. Проскуріна С.В. ТезІ. 5-31-35; 
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