
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИїВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про доповнення до плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2007 рік 

На виконання cTaтri 7 Закону України && Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та керуючись статrею 
25 Закону України ес Про місцеве самоврядування в Україні && , враховуючи 

висновки і рекомендації постійної комісії з питань законності та правопорядку , 
міська рада 

ВИРІШИЛА : 

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

2. В десятиденний термін 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 житrя" 
ПРОСJIВовій г.п. опублікувати вищезазначене доповнення на 

сторінках газети. 
з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Возняка С.М. . . .,: -:: .... 
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ПОДОІІВІІ ; 

НачanьнИ!( управлінНІ 
економіки 

Поrоджено: 

. Секретар ради 

ЗаступНИК 

міського гопови 

Начanьник юридичиого 

віддiny 

Начanьник зaranьного 

Biддiny 

Гопова постійно і комісіі з питань 
закоииостітаnpавопор~ 

000166 

Н.1.Саченко 

СапОЖКО І.В . 

с.М.ВоЗIUlК 

І . <? 

~ а. І.Г. Лавер 

Н.І.ГнатюК 

О.М.Михdnов 



Додаток 
до рішення міської ради 
від СІ ,t, "e~ 2007р. 
Не '/'9-1- М - 06 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 
ДІяльності з Пlдготовки проектів реrуляторних актів на 2007 РІК 

НІ! Назва рішення ради Ціль його Строк Відповідальні 
піп прийняття підготовки за розробку 
1. && Про внесення змін Спрощення про це- 11 квартал Управління 

2. 

.... 

до рішення Броварсь- дури передачі в 2007 року комунальної 
кої міської ради від оренду комуналь- власності 
15.03.2007 Не 271- 18- ного майна тери- Броварської 
05 && Про затверджен- торіальної грома- міської ради 
ИJI Положення про Д и м.Бровари . 
порядок передаЧІ в 

оренду майна тери

торіальної громади 

м.Бровари в новій 
редакції" 

Налагодження 

процедури . 
1& Про затвердження 

Положення про поря

док передачі в укладання ДОГОВІ-

оренду майна терито

ріальної громади 
м.Бровари ДЛJI роз

міщеННJ[ кабельної 
мережі інтернешро
В8Йдерами та мереж 

кабельного 
телебачення" 

рів оренди 
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11 квартал 
2007 року 

У правління 
комунальної 
власності 
Броварської 
міської ради 

В.О.Антоненко 



Пода111ІЯ: 

Начальник управління 
економіки 

Погоджено: 

Заступник міського 
голови 

Н.І.Саченко 

С.М.Возняк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400. МоБРОВВРII. ВУnоГагаріІІIl. 1St тел.! факс(294) 6-29-60 
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Враховуючи клопотання управління комунальної власності 

Броварської міської ради прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії 

Броварської міської ради рішення ес Про доповнення до плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік ес 

Начальник управління 

економіки 

Lвик. Проскуріва С.В. тел. 5·31·35; 

СаченкоН.І 
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