
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2008 рік 

< 

На виконання статтей 7 та 32 Закону України ес Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ес , 

відповідно до Закону України ес Про державний бюджет України на 2008 
рік ес 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 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ІІлан діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2008 рік (додається). 

2. В десятиденний термін після затвердження: 
_ начальнику відділу внутрішньої політики Шестопалу В.В. 

оприлюднити план шляхом розміщення на сайті мережі 

Інтернет; 
з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради 
І.В.Сапожко 

. \ .. : 



Начальник управління . 
економіки 

Погоджено: 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - заступник 

міського голови 

Начальник юридичного . . 
в1ДДШУ 

Начальник загального 

відділу 

Голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку 

000974 

Н.І.СачеНkО 

в.о. Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

О.М. МихайЛОВ 



Додаток 
до рішення міської ради 
від ес ot ~ "?'?' 2007 
N!! ,Рб - ~ (}- t:)~-

ПЛАН 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2008рік 

N!! Назва рішення Ціль прийняnя Строк Відповідальні . 
за розробку ПІДГОТОВКИ 

пІп 

1. ес Про затвердження Поповнення бюд- І квартал Земельний 
грошової оцінки жету міської ради 2008 р. відділ 
земель в м. Б ова и 

2. ес Про затвердження Приведення у від - І квартал Управління 
типового договору повідність ДО чин - 2008 р. комунальної 
оренди нежитлових ного законодавства 

. 
влаСНОСТІ . 

ПРИМІщень, що зна- положень типового 

ходять ся в комунальній договору оренди . . . 
влаСНОСТІ теРИТОРІаль - нежитлових ПРИМІ -
ної громади м.Бровари щень ... 

едакції ес 
в НОВІИ 

з. ес Про внесення змін до Створення норма- І квартал Управління 

рішення міської ради тивно - правового 2008 р. містобудування 

від 21.09.06 N!! 107-08- акту міської ради , та архітектури 

05 " Про затвердження ЯКИМ встановити 

Правил забудови порядок плануван-

м.Бровари" ня забудови та 
іншого використан-

ня територій, окре-

мих земельних 

ділянок, а також 

перелік усіх ДОПУ-. 
стимих ВИДІВ ,умов 

і обмежень забу-

. Секретар ради 
І.В.Сапожко 



ПоданнВ: 

Начальник управління 
економіки 

Погоджено: 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - заступник 
міського голови 

Н.І.Саченко 

В.О.Андрєєв 
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ПОДАННЯ 

~иконуючому обов'язки 1 
міського голови -
заступнику міського голови 
В.О.Андрєєву 

v ~рошу розглянути на засіданні сесії Броварської міської ради питання 
щодо затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2008 рік. 

Виконуюча обов' язки начальника 
управління економіки -
заступник начальника управліRНJI економіки 

,L 
ВНІс: Проскуріиа С.В. тсл.5-31-35; 

Т.Г.Поліщук 
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