
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про доповнення до плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2008 рік 

Відповідно до листа земельного відділу Броварської міської ради від 
19.12.2007 N!! 3437 та на виконання статті 7 Закону України" Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та 
керуючись статтею 25 Закону У країни "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 2008 рік згідно з додатком. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступнпа міського 
голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради 

м.Бровари І} НIИJ 
від ,J,z;. (J,.!N"V' 
Н!! ,,1/1 -а()-()9 

І.В.Сапожко 

.. 
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ВІДДШУ 

Голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку 
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Н.І.Саченко 

в.о. Андрєєв 
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Додаток 
до рішення міської ради 
від "Jo " I{.ta>~. 
Н!! "Ij 1 ~ 80- Oj-

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 
ПІДГОТОВКИ проеКТІВ регуляторних актІВ на ~1К 

Назва рішення ради 
діяльності з . 2008 . 

Ціль ЙОГО прийнятrя Строк Відповідальні 
підготовки за розробку 

" Про внесення змін З метою врегулюван- І квартал Земельний 
до рішення Броварсь- ня відповідності 200'р. відділ Бровар-
кої міської ради від Положення про ської міської 
29.11.2007 N!! 543-29- надання земельних ради 

05 " Про затверджен- . 
ДІЛЯНОК В оренду на 

ня Положення про конкурентних засадах 

надання земельних в м. Бровари, чинно-
ділянок В оренду на му законодавству 

конкурентних заса-

дах в М. Брова~и" 

Секретар ради І.В.Сапожко 
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Начальник управління 
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Заступник міського 

голови 

Н.І. СаченІСО 

в.о. Андрєєв 
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ПОДАННЯ 

Секретарю ради 

І.В.Сапожко 

1 

Прошу розглянути на засіданні сесії Броварської міської ради питання 
щодо затвердження доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2008 рік. 

Начальник управління 
економіки 

L 
ВнІС: Проскуріна С.В. тел.5-31-35; 

Н.І.Саченко 

.о. 
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