
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про втрату чинності рішення міської ради від 
07.07.2005 р N!!740-З5-04 «Про створення Єдиного 
дозвільного вікна» 

в зв'язку із створенням Дозвільного центру та збільшенням кількості 
ВIfдачі дозвільно-погоджувальних документів з 5 до 65 , відповідно до Закону 
України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 
керYlОЧИСЬ 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в YкpaїHi»~ 
врахОВУIOЧИ висновки та рекомендації комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бlOджету, фінансів та цін, Броварська 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Рішення міської ради від 07.07.2005 N!!740-З5-04 «Про створення 
Єдиного дозвільного віКНа» визнати ТaJ<ИМ, що втратило чинність. 

2 .Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. ~ =.. ..::::~" 
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ПОДDІІІІR : 

НачanьииК управпінНJI 
економіки 

ПОГОДЖСІІО: 

Заступник міського 
Голови 

ВИКОНУІоча 060В' язки 
начальника IОРИДИЧНОГО 

відділу- головний спеціаліст 

Н.І.Саченко 

В.О.Андрєєв 

~А.В.Баба-МіJ!3OE1" 
Начальник загального ~ 
відділу ~H.I.ГHaTlOK 

Голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

6юджету, ФіИВИ\ів та цін 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕІСОНОМІІСИ 

07400, м.БроваРIf. вул.Гагаріна. 1 S. тел.! факс(294) 6-29-60 

aN!':-___ __ 

r ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки . . '. МІСЬКОГО ГОЛОВИ -
.----=--....p....;:-т-~ сіІІ ( сеl<ретарlO ради 

Сапо>кку І.В. 

ПОДАННЯ 
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в зв 'язку із створенням Дозвільного центру та збільшеННJIМ кількості 
видачі дозвільно-погоджувальних документів прошу Вас розгmmyтИ на 
засіданні мїсы�оіi ради питання щодо ВИЗНання рішення від 07.07.2005 Не740-
35-04 «Про створення Єдиного дозвільного віКНІ» таким, що втратило 
чинність. 

Начальник управління 
економіки . 

ВИ1(. Удовенко Т. 
5-31-35 

Н.І.Саченко 
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