
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
~po доповнення до плану діяльності 

з ПІДГОТОВКИ проектів регуляторних актів 

на 2008 рік 

Відповідно до клопотань голови постійної депутатської комісії 
ПіддУбняка С.В. від 09.06.2008 N2 11/06 ,управління комунальної власності 
від 13.06.2008 N2 328, земельного відділу Броварської міської ради від 
19.06.2008 N!! 935 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 
Украіні " , 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 ~естопалу B~: 
оприлюднити доповнення до плану шляхом РОЗМІщення на санТІ 

мережі Інтернет. . 
3 К анням Цього рішення покласти на заступника МІського . онтроль за викон 

голови Андрєєва В.О. 

І.В.Сапожко 
Секретар ради 



ПОДОІІНЯ; 

Начальник управління 
економіки 

Погоджено: 

Заступник 

міського голови 

Начальник юридичного 

відділу 

Виконуюча обов'язки 

начальника загального відділу -
головний спеціаліст 

Голова постійної комісії з питань . 
законносТ1 та правопорядку 

000234 

Н.І.Саченко 

в.о. Андрєєв 

1~ 

c-~ С....::Р І.Г. Лавер 

О.М.Мих8ЙЛов 



Додаток 
до рішення міської ради 
від t;{б. Іх. ,;/,0РР 
Н!! ,~~-з.р- r;r 

. .. ДОПОВНЕННЯ до ПЛАВУ 
ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТ?ВК~ проектів регуляторних актів на 2008 рік 

1. " Про затвердження 
Положення ЩОДО 

особливостей розмі

щення об'єктів у 

сфері грального 

бізнесу та здійснення 
їх діяльності на 
території міста 
Бровари" 

2. "Про внесення змін 

до Положення про . 
ПОРЯДОК передаЧІ в 

оренду майна тери -
торіальної громади 

м. Бровари" 

з. " Про затвердження 
Положення про 

порядок проведення 

аукціонів з надання 
земельних ділянок в 

оренду в М. Бровари" 

Секретар ради 

ЦІЛЬ ИОГО Прийняття Строк Відповідальні 

у порядкування роз
MiщeHHя об' єктів 
грального бізнесу на 
території міста 
Бровари 

Налагодження проце-

дури укладаннята . 
продовження ДОГОВІ -. 
РІВ оренди 

З метою врегулюван-

ня надання земельних 

ділянок в оренду в 

М. Бровари чинному 

законодавству 

підготовки За розробl(У 
ІІІ квартал Голова постіі-
2008 року ної депутатсь-

Серпень -
вересень 

2008 року 

Шквартал 

2008 

кої комісії 
Піддубняк С.В. 

Управління 
комунальної 

власності 
Броварської 

міської ради 

Земельний 

відділ 
Броварської 
міської ради 

І.В.Сапожко 



ПОД81111Я: 

Начальник управління 
економіки 

Погоджено: 

Заступник міського 

голови 

Н.І.Саченко 

в.о. Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400. м. Бровар ... вул. Гагаріна. 15, тел.! факс(294) 6-29-60 

г 1 
ка1(g, _____ за. _____ _ Міському голові 

Антоненку в.о. 

г 1 
ПОДАННЯ 

Враховуючи клопотання голови постійної депутатської комісії 

Піддубника С.В. прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії 

Броварської міської ради проект рішення "Про доповнення до плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік". 

І 

Виконуюча обов'язки начальника 

управління економіки - заступник 

начальника управління економіки 

ВИК. Проскуріна С.В. тел. 5-31-35; 

L 

Т.Г.Поліщук 

... -........ _------

J 
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