
БРОВАРСЬКА МІСЬКА PAД~ київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про доповнення до плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2007 рік 

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та керуючись статтею 
25 Закону Украіни "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 строк після затвердження : 
начальнику відділу внутрішньої політики Шестопалу В.В. 

оприmoднити доповнення до плану шляхом розміщення на сайті 

мережі Інтернет; 
- редактору редакції Броварської міськрайонної газети "Нове життя" 

Просяновій г.п. опублікувати вищезазначене доповнення на 

Секретар ради 

м.Бровари 

Biд~'IMo~ 
Н!! 4I:t ... И-QJ-

Сапожко І.В. 

. , .. .. 



Подання; 

Начальник управління . 
еКОНОМlI<И 

Погоджено: 

Заступник 

міського голови 

Начальник юридичного 

відділу 

. Начальник загального 
відділу 

• 1 І; 

Голова постійної комісії з питань . 
законності та правопорядку 

Н.І.Саченко 

В.О.Андрєєв 

І.Г. Лавер 

О.М.Михайлов 



Н!! 
піп 
1. 

2. 

Додаток 

до рішення міської ради 

від" "А "~ 2007р. 
Н!! ",,, -rVI- Qj 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік 

Назва рішення ради Ціль його Строк Відповідальні 
прийняття 

. 
за розробку ПІДГОТОВКИ 

Про внесення змін до Впорядкування Ш квартал Земельний 

рішення Броварської пунктів Положення 2007 року відділ 
міської ради від 

. . 
ВІДПОВІДНО до 

15.03.07 Н!! 275-18-05 чинного 

"П'рО затвердження законодавства. 

Положення про 

порядок проведення . 
конкурсш ЩОДО 

надання земельних 

ділянок В оренду В 

м.Бровари" 

Про внесення змін ДО Впорядкування lУквартал Земельний 

рішення Броварської ставок орендної 2007 року 
. . 

ВІДДІЛ 

міської ради від плати, поповнення 

26.05.05 Н!!726-34-04 міського бюджету 

"Про затвердження 
ставок орендної . 
плати за земеЛЬНІ 

ділянки В м.Бровар~" 

Секретар ради Сапожко І.В. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвСЬКОї ОБЛАСП 
07400 УПРАВJПВНЯ ЕКОНОМІКИ 

, М. Бровари, вуn. rarapiHa, J 5, тen.l факс(294) 6-29-60 

г . 1 
uaN!:-___ ---.;за _____ _ Міському голові 

Антоненку в.о. 

г 1 

ПОДАШІЯ 

Враховуючи клопотання земельного відділу Броварської міської 

ради прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 

ради рішення "Про Доповне~ня до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2007 рік" 

Виконуюча обов 'язки начальника 
управління економіки - заступник 

начальника управління економіки Поліщук Т.Г. 

L Бп. Проскуріна С.В. тел. 5-31-35; 
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