БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
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На виконання статті 7 Закону України ес Про засади державної
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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
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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».
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