
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про доповнення до плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2008 рік 

Відповідно до клопотання Управління комунальної власності 
Броварської міської ради від 11.03.2008 Н!! 122 та на виконання статті 7 
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності" та керуючись статтею 25 Закону України ес Про 
місцеве самоврядування в У країні " , 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. 

з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. 

. Секретар ради 

;' . 



ПОДОІІІІЯ; 

Начальник управлінНJ1 
економіки 

ПОГОДЖСІІО: 

Заступник 

міського голови 

Начальник юридичного 

відділу 

Начальник загального 

відділу 

Голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку 

000230 

Н.lоСаченко 

ВоОо Андрєєв 

ІоГо Лавер 

.І0Гнатюк 

ОоМоМихайлов 
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Додаток 

до рішення міської ради 
від".!# " t'~ 2008 р. 
Н!! 6?;~- 3S'- oS-

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ . 2008 . ДІЯЛЬНОСТІ З П1дготовки проеКТІВ регуляторних актІВ на РІК 

Назва рішення ради Ціль його прийняття Строк Відповідальні 
підготовки за розробку 

Про внесення змін до Приведення у відпо - Травень Управління 
методики розрахунку відність до чинного 

. 
комунальної МІСЯЦЬ 

і порядку використан- законодавства 2008 року власності 
ня плати за оренду Броварської .. 

міської ради комунального маина 

територіальної грома-
ди м. Бровари. 

Про" Порядок Створення норматив - IV квартал Управління 
проведення громадсь- но - правового акту 2008р. містобудуван-
кого обговорення в міської ради з метою ня та 

м.Бровари" врахування громадсь- архітектури 
ких і приватних інте-
ресів під час плану -
вання і забудови 

територій на міському 
рівні 

Секретар ради І.В.Сапожко 



1І0ДОІІІІВ : 

Начальник управління 
економіки 

ПогоджеllО : 

Заступник міського 
гоnови 

Н.І.СачеНkО 

в.о. Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400. М. БроваРІ І. вуn. Гагаріtlа. 15. тел.! факс(294) 6-29-60 

г 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

1 

Враховуючи клопотання У правління комунальної власності прошу 

Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської ради проект 

рішення "Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2007 рік". 

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

L з ІІІС. Проскуріва С.В. тел. 5-31-35; 

Т.Г.Поліщук 

J .. ~ 
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