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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬ 

РІШЕННЯ 

гт Про ~~~гув~~ня Повноважень виконавчому комітету Бр~ 
ваРСЬКОI MICЬ~OI ради щодо надання дозволів на будівництво 

( реконструкЦІЮ, реконструкцію з розширенням, реставрацію, 
перепл~уванн~, переобладнання, технічне переоснащення, 

каПІТальнии ремонт, благоустрій територіі) об"єктїв 
містобудування незалежно від форми власності. 

Ij 

Розглянувши подання Управління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 21.04.2008 Н!! 168, відповідно до ст.14 Закону 
України "Про основи містобудування", керуючись пунктом 2 ст.Зl Закону 
України ,,про місцеве самоврядування в Украіні", ст.24 Закону України "Про 
пnанування і забудову територій", пунктом 10 Закону Украіни "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного 
архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у 
будівництві" N!!1026-V від 16.05.2007, враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Делегувати повноваження виконавчому комітету Броварської міської ради 
. щодо надання дозволів на будівництво ( реконструкцію, реконструкцію з розши
ренням, реставрацію, переllJlанування, переобладнання, технічне переоснащення, 
капітальний ремонт, благоустрій територіі) об"єктів містобудування незалежно від 
форми власностї. 
2. Визначити Управління містобудування та архітеtcrypи Броварської міської ра-
ди уповноваженим органом щодо пtцr:отовки проектів рішень про ~озвin на будів
НИЦТВО ( реконструкцію, pe~OHCТPYКЦOO з розшире~, рес:аврацllO, перепn~: 
вання, переобладнання, теХНІчне переоснащення, каП1тanьнии ремонт, благоустр1И 
територіі) об"єктів містобудування. 
з. Дане рішення набирає чинності з 01 QQ8 'СІ 
4. Контроль за виконанням цього ріш фНйоИ' d~",~C& 
РуденкаВ.В. ~.: 

A-1І.8'!'V'IoL 

Секретар ради 

м.Бровари 
,,~" t:I/tN~ 2008р. 
Н!! 1--'(.1-~ & - or 



ПОДАННЯ: 

- начальник управління містобудування 
та архітектури, головний архітектор міста ---I-;e~---- Л.Є.Рибакова 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

виконуюча обов"язки начальника 
юридичним відділом, 

головний спеціаліст 

виконуюча обов'язки начальника 

загальним відділом -
головний спеціаліст 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р .. .. 
YIIP.AВ.1IIННJI МІСТОБУ АДА КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

ДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400. М. Бровари. вул. Гагаріна, 15. кім. 412 Тел.5-ЗО-49 

Від ,/(. () У. O~ 

На N9 ______ Від -----

Про. делегування повноважень виконавчому 
КОМІтету Броварської міської ради щодо 

надання дозволу на будівництво об"єктїв 
містобудування замість питання про на
дання дозволу на будівництво, реконст

рукцію з розmиpеННJIМ 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Управління містобудуванНJI та архітектури Броварської міськоі ради подає на 
засідання Броварської міськоі ради питанНJI про делегування повноважень виконав

чому комітету Броварської міської ради щодо надання дозволу на будівництво 
об"єктїв містобудування замість питання про HaдaнНJI дозволу на будівництво, 

реконструкцію з розширенням . . 

Головний архітектор міста Л.Є.Рибакова 
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