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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про доповнення до плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2008 рік 

Відповідно до клопотань У правління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 03.04.2008 Н!! 134 , спеціального відділу 
контроJDO за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста від 15.05.2008 
N! Б - 091 ,земельного відділу від 27.05.2008 Н!! 798 та на виконання cTaтri 7 
Закону Украіни "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності" та керуючись статrею 25 Закону України" Про 
місцеве самоврядування в Україні " , враховуючи висновки і рекомендації 
постійної комісії з питань законності та правопорядку, міська рада 

вирШІИЛА : 

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 ~естопалу В:В: 
оприmoДНИТИ доповнення до плану ШЛJJXОМ РОЗМІщення на СВИТІ 

мережі Інтернет. . 
з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника МІСЬКОГО 

голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради І.В.Сапожко 
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Начальник управління 
• економіки 

Заступник 

міського голови 

Начальник юридичного 

відділу 

Начальник загального 

відділу 

Голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку 

000401 

Н.l.Саченко 

в.о. Андрєєв 

, C:::J q І.Г.Лавер 

О.М.Михайлов 
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Додаток 

до рішення міськоі ради 
від ",/~ "~008 р. 
Н!! 75tТ-:JFo.5" 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 
діяльності з підготовки n оектів е лято них актів на 2008 ік 

N! 
піп 

Назва рішення ради Ціль його прийнятrя Строк Відповідальні 

1. Про "Порядок роз
міщення об'єктів 
зовнішньої реклами 
у м. Бровари" 

2. Про затвердження 
Порядку демонтажу 

незаконного розмі
щення об' єктів 

3. Про затвердження 
грошової оцінки 
земель в м.Бровари 

Секретар ради 

підготовки За оз об 
Створення нормати
но - правового акту 

міської ради з метою 
регулюванlU!. право -
вих відносин між 
виконавчим органом 

Броварської міської 
ради та фізичними і 
юридичними особами, 
незалежно від форм 
власності та підпо
рядкованості,ІЦО 

IV квартал Управління 
2008р. містобудування 

. 
виникають в процеСІ 

розміщення обо' єктів 
зовнішньої реклами 

на території 
м.Бровари та визначає 

порядок надання 

дозволів на їх 
озміщення 
Очищення міста від m квартал 
незаконного розміще- 2008р. 
них об' єктів 

Поповнення міського Ш квартал 
бюджету 2008 р. 

та архітектури 

Спеціальний 
відділ контро
JПO за станом 

благоустрою та 

зовнішнім 
дизайном міста 

Земельний 

відділ 
Броварської 

міської ради 

І.В.Сanожко 
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Начальник управління 
економіки 

ПогоджеllО : 

Заступник міського 
голови 

Н.І.СачеНkО 

В.а. Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400. М. БроваРII. вул. Гагаріflа. 15. тел.! факс(294) 6-29-60 

г 1 
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C~ ~ j Міському голові 
г ~ tI tt-- Антоненку В.О. 

~ (.;дtfJ ~ДАНВЯ 
,p---r-т-О!. of.OP 

Враховуючи клопотання Управління містобудування та архітектури 

прошу Вашого дозволу винести на РОЗГJIJlД сесії Броварської міської ради 

проект рішення "Про доповнення до плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2008 рік". 

Начальник управління 
економіки 

L ВИК. Проскуріна С.В. тел. 5-31-35; 

Н.І.Саченко 
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