
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
r;rpo доповнення до плану діяльності 

з ПІДГОТОВКИ проектів регуляторних актів 

на 2007 рік 

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

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

ВИРПІІИЛА: 

1. Затвердити доповнення до плану 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. 

ОDpиmoднити доповнення до плану шляхом розміщення на сайті 
мережі Інтернет; 

_ редактору редакції Броварської міськрайонної газети ес Нове 
житrя" Просяновій г.п. опублікувати вищезазначене 
доповнення на сторінках газети. 

3. Контроль за вих _ аного рішення покласти на заступника 

міського голови В і ~.'Ж.с1 
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Поданнв: 

НачальНИК управлі~ 
економїХИ 

Погоджено: 

Секретар ради 
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Додаток 
до рішення міської ради 

від " ..{L" z* 2007 р. 
Н!! .1,'9 - ~ - 05 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАВУ 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік 

Н!! Назва рішення ради 

піп 
1. ес Про затвердження в 

новій редакції " Правил 
благоустрою території 

по забезпеченню . 
чистоти 1 порядку У 

м.Бровари" 

2. " Про затвердження 
"Правил розміщення 
малих архітектурНИХ 
форм для здійснення 
підприємницької 
діяльності" 

Ціль прийнятrя 

Визначення 

правових, органі-
заційних засад 
благоустрою 

населених nYНK -
тів і спрямовані 
на створення 

умов, сприятли

вих для життє

діяльності 
moдини збере
ження і охорону 

навколишнього 

природного 

сереДОВИІЦа , 
забезпечення 
санітарного та 

епідемічного 
благополуччя 

населення 

Впорядкування 

розміщення 

малих 

архітектурНИХ 

форм для 

здійснення .. 
підприЄМНИЦЬКОl 

діялЬності неза

лeжнo від форми 
власності та 

посилення 

кон1'Р.ОЛ1О за 

Строк Відповідальні 
підготовки за розnобку 

m квартал Спеціальний 

2007р. відділ 

КОНТРОJПO за 

станом 

благоустрою 

та зовнішнім 
дизайном . 
МІста 

m квартал Спеціальний 
2007 р. відділ 

КОНТРОJПO за 

станом 

благоустрою 

та зовнішнім 
дизайном 

міста 



-

З. 

4. 

" Про затвердженНJI 
"Правил виконанНJI 

робіт на підземних 

додержанням 

власниками МАФ 
&сп равил благо-

устрою території 

по забезпеченвю 
чистоти і порядку 
. у м.Бj)овари 
ПосиленНJI 

контролю за про

веденням робіт 
спорудах та на підземних 

будівництві" спорудах, будів-
ництві та . 
ВІдновленНJIМ 

благоустрою 
,порушеного під 

час проведеНВJI 

цих робіт 

IV квартал Спеціальний 
2007 р. відціл 

КОНТРОmo за 

станОМ 

благоустрою 

та зовнішнім 
дизайнОМ . 
МІста 

" Про затвердження 

ІІорядку часткового 

відшкодування з 
міського бюджету 
відсоткових ставок за 

кредитами , залученими 
суб'єктами малого та 

середнього бізнесу для 
реалізації інвестиційних 
проектів, 

Фінансова допо - m квартал Управління 
мога малим та 2007р економіки 
середнім підnpи -
ємствам щодо 

реалізації 
інвестиційних . 
преКТІВ 

Міський голова 
В.О.Антоненко 



Подання: 

Начальник управління 
. економіки 

Погоджено: 

Заступник міського 
голови 

Н.І.Саченко 

С.М.ВОзняк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИіВ .. 
УПРАВJIIНВЯ СЬКОІОБЛАСП 

07400, м.Бровари ву Г . ЕКОНОМІХИ 
, л. агар1На, 15, тел.! факС(294) 6-29-60 

Від 0/. &5. О{ Ни 3 1 //11. 
І г , 

BaN2:-____ .за ------ Міському голові 
Антоненку в.о. 

г 

.. 

, 

ПОДАННЯ 

Прошу вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, па відбудеться 24.05.2007 року, проекти рішень : 

, 
- <<Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради 

від 28.12.2006 р. N!! 193-14-05 « Про затвердження програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2007 рік»; 

- <dIpo обмеження щодо продажу 8JII(Оroльних напоів на території 

м.Бровари»; 

- « Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради 
від 04.07.02 N!! 53-04-24 « Про пайову участь (внески) інвесторів 
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м.Бровари»4 

_ <dIpo доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2007 рік». 

Начальник управління економіки Н.І.Саченко 
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