
БРОВАРСtJКА МІСЬКА РАДА I(ИіВськоУ ОБЛАСТІ 

рrШЕННЯ 

г 
Про доповнення до плану діяльності 

з підготовки проектів реГУЛЯТОРНJfХ актів 
на 2008 рік 

, , 

Відповідно до клопотання земельного відділу Броварської міської РОДІ! 
від 10.01.2008 Н!! 20 та на виконання стапі 7 Закону YкpaїНJI" Про заСОДIІ 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" то 
керуючись статтею 25 Закону України" Про місцеве самоврядуваШIЯ D 

Украіні " , враховуючи висновки і рекомендації постійної КОАІісії з ПIlТОJlЬ 
законності та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити доповнення до плану діяльності 3 піДГОТОВКJf проектів 
регуляторних актів на 2008 рік згідно з додатком. 

2. В десятиденний термін після затвердження: 
_ начальнику відділу внутрішньої поліПIКlf ~естопалу В.В: 
оприлюднити доповнення до плану UUIJIXОМ РО3АflщенНJI на саііТI 
мережі Інтернет. . ого 

3 К . иа поклаСТl1 на заСТУПНIІ"а МІСЬ" . онтроль за виконанням цього рlшенпп 

голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради 
I.В.Сanожко 



ПОДОІІІІП; 

Начальник управління 
економіки 

ПОГОДЖСІІО: 

Заступник 

міського голови 

НачалЬНИКIОРИДИЧНОГО 

відділу 

Начальник загального 

відділу 

Голова постійної комісії з питань 
законностітаправопор~ку 

000041 

Н.І.Саченко 

В.О. Андрєєв 

, D 

с: cil: І.Г. Лавер 

Н.І.Гнатюк 

О.М.Михайлов 



Додаток 
до рішення міської радІ! 
від 1& (ft' &. ~и 2008 
Н! 6111- 8,t-ОfГ 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ . 
ДІЯЛЬНОСТІ з ПlДГОТОВКIf проеКТІВ реГУЛЯТОРНlIХ актів на 2008 рік 

і Назва рішення ради Ціль його ПРИЙНЯТТЯ Строк Відповідальні 
ПІП підготовки за розробку 

І. "Про затвердження Врегулювання вирі- І квартал Земельний 
попоження про поря- шення питань надан- 2008 р. відділ Бровар-
док ведення аукціо - ня в оренду земель - ської міської 
пів на набутгя права них ділянок під рад" 
оренди земельними будівництво об'єктів, 
ділянками в згідно чинного 
м. Бровари законодавства 

2. " Про внесення змін Впорядкування ста- І квартал 
до рішення Броварсь- вок орендної плати 2008р. 
кої міської ради від 
29.11.2007 року 
Н!! 538-29-05" Про 
затвеРдЖенНJI ставок 

орендної плати за 

земельні ділянки в 
'- м. Бровари" 

Секретар ради 
.СапоЖКО 

Земельний 
відділ Бровар-

ської міської 
ради 



ПОДОІІІІЯ: 

Начальник управління 
економіки 

ПОГОДЖСІІО : 

Заступник міського 
голови 

Н.І.Саченко 

В.О. Андрєєв 
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