
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про доповнеННJI до плану діJlльності 
з підготовки проектів реГУЛJlТОРНИХ актів 

на 2007 рік 

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та керуючись статтею 

2S Закону України "Про місцеве самОВРJlдування в Україні " , враховуючи 
висновки і рекомендації постійної комісії з питань законності та праВОПОРJlдКУ , 
міська рада 

ВИРІШИЛА 

1. Затвердити доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2007 рік згідно з додатком. 

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

оприлюднити доповнення до плану шляхом розміщення на сайті 
мережі Інтернет; 

- редактору редакції Броварської міськрайонної газети "Нове життя" 
ПРОСJIНовій г.п. опублікувати вищезазначене доповнення на 
сторінках газети. 

з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Возняка С.М. 

Секретар ради 

м.Бровари 

Biд~r.~~~ 
Н!! 40=tfP-ог 

Сапожко I~B. 

. .. 
8\ • .. • • •• • .... , .. ~, . 



Подання; 

Начальник управління 
економіки 

Погоджено: 

Заступник 

міського голо~и 

Начальник юридичного 

відділу 

Начальник загального 

віДділу 

Голова постійноі комісіі з питань 
законності та правопорJIДКy 

000214 

Н.І.Саченко 

С.М.Возняк 

І.Г. Лавер 

,,' Н.І.Гнатюк 

О.М.Мих8ЙЛов 



Додаток 
до рішення міської ради 

від "L" ~ 2007р. 
Н!! ~- 11' - 'ОГ 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 
діяльності з підготовки проектів рег: IЛJlТОРНИХ аКТІВ на 2007 РІК 

Х!! 
піп 

Назва рішення ради Ціль його Строк Відповідальні 

1. Про затвердження 

"Положення про 

порядок справляння 

та сплати місцевих 
податків і зборів" 

прийняля підготовки за розробку 

Впровадження 11 квартал Фінансове 
нових ставок 2007 року управління 

ринкового збору 

для більш повно-
·го наповнення 

міського бюджету 

2. Про встановлення Оновлення струк - ІІ квартал Фінансове 

управління вартості торгового турних підрозділів 2007 року 
патенту на здійснення у пунктах продажу 
торговельної діяльно- товарів та вартості 
сті та на здійснення 
діяльності з надання 
послуг для суб'єктів 
підприємницької 
діяльності" 

3. Про BHeCeННJ1 змін до 
рішення Броварської 

міської ради від 
20.07.06р. Н!! 45-06-05 
"Про встановлеННJ1 
ставок єдиного подат

ку для суб' єктів мало
го підприємництва" 

4. Про обмеження щодо 
продажу алкогольних 

напоів на територіі 
м.Боовари 

Секретар ради 

. 
торгових патеНТІВ 

та більш повне 

наповнення місько
го бюджету 

ПриведеННJ1 у 

відповідність з 
Указом Президента 

Украіни "Про 
спрощену систему 

оподаткування , 
обліку та звітності 
суб'єктів малого 
підприємництва 

Впорядкування 

торгівлі алкоголь -
ними напоями 

Пквартал 

2007 року 

Пквартал 

2007 року 

Фінансове 
управліННJ1 

УправліННJ1 
економіки 

Сапожко І.В. 



Подання: 

Начальник управління 
економіки 

Поrоджено: 

Заступник міського 
голови 

Н.І.Саченко 

С.М.ВОЗНJIк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, r.lоБроВВр", ВУЛоГвгаріllD, IS, тел} фвкс(294) 6-29-60 

Від J}.o()J.. о} N!! :;-/ /pj" г 1 
IIDN!! 3В ._-----

г 
Міському голові 
Антоненку В.О. 

Враховуючи клопотання Фінансового управління Броварської міської 

радИI прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради проект рішення "Про доповнення до плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2007 рік". 

Начальник управління 

економіки 

L 
ВИК. Проскуріна С.В. тел. 5-31-35; 

Саченко Н.І. 
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