
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про доповнеННJI до плану діяльності І 
з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2007 рік 
Відповідно до листів фінансового управління від 08.09.07 N!! 2-20 /286, 

управління комунальної власності від 04.09.07 N!! 944 , земельного відділу від 
22.10.07 N!!2949 та управління економіки від 17.10.07 N!! 3-1 / 359, 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 Украіні " , 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. Внести зміни: 
2.1 в пункти 1, 2 , 3 додатку до рішення міської ради від 15.03.07р. 

N!! 260 - 18-05 замінивши термін підготовки на IV квартал 2007 року; 
2.2 в пункт 4 додатку до рішення міської ради від 24.05.07 N!! 319-21-05 

змінивши термін підготовки на IV квартал 2007 року. 
3. В десятиденний термін після затвердження : 

_ начальнику відділу внутрішньої політики Шестопалу В.В. 
оприmoднити доповнення до плану шляхом розміщення на сайті 
мережі Інтернет; . 

_ виконуючому обов' язки головного редактора' газети "Броварська 
панорама" Підвисоцькому р .В. опублікувати доповнення на сторінках 

газети. 

4. Контроль з~ виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва в.о. 

Секретар ради 

: . 
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Додаток 

до рішення міської ради 
від СІ J~ "NlJlжJU. 2007р. 

N!! +,~,e-~-aг 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 
ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ проектів pe~ 'ЛJIТорних актІВ на 2007 рік 

N!! Назва рішення ради Ціль ЙОГО Строк Відповідальні 
піп прийняття Підготовки за розробку 
1. " Про затвердження Затвердити IV квартал Управління 

ПОРЯДКУ списання ПОРЯДОК списання 2007 року комунальної 

2. 

основних засобів з основних засобів, власності 
балансів підприємств, що належать КОМУ-. . 
установ та оргаНІза - нальним ПІДПРИ -
цій комунальної . . 
влаСНОСТІ теРИТОРІ-

альної громади 

м.Бровари " 
"Про затвердження 

ПоложеННJI про 

надання земельних 

ділянок в оренду на 
конкурсних засадах в 

м.Бровари" 

Секретар ради 

ємствам , устано -
вам та організаціям 
м. Бровари 

Відкритість та 

прозорість надання ІУ квартал 
земельних ділянок 2007 року 
в оренду, 

поповнення 

міського бюджету 

І .. Сапожко 

Земельний 
відділ 
Броварської 
міської ради 
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