
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про доповнення до плану діяльності 
3 підготовки проектів регуляторних актів 

на 2008 рік 

Відповідно до клопотання управління комунальної власності від 
15.l0.2008p. N!! 685 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 
Україні" , 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. Внести зміни до пункту 2 Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2008 рік, який затверджений рішенням міської ради 
від 29.11.2007 N!! 496-29-05 ,в частині строку підготовки рішенням 
Броварської міської ради " Про затвердження типового договору оренди 
не житлових приміщень , що знаходяться в комунальній власності 
територіальної громади м. Бровари в новій редакції сс : сс IV квартал 2008 
року сс. 

З. В десятиденний термін після затвердження : 
_ начальнику відділу внутрішньої політики Шестопany В.В. 
оприлюднити доповнення до плану шляхом розміщення на сайті 
мережі Інтернет. ~-.. . 

4. Контроль за виконанням цього piib«~' fiоtgI~~ти на заступника МІСЬКОГО 
О * . *~ голови Андрєєва В. . _ о . 

Виконуючий обов'язки міськ 
Голови - секретар ради 

м.БРОВfШlі 
від #11/.11. 2008 р. 
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І.В. Сапожко 



Пода111ІЯ; 

Начальник управління 
економіки 

ПогоджеllО: 

ЗаСТУПНlіК 

міського голови 

Начальник юридичного 

відділу 

Начальник загального 

відділу 

Голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку 

ОО0847 

Н.І.Саченко 

В.а. Андрєєв 

Н.І.Гнатюк 

а.М.МихаЙлов 
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2. 

Додаток 

до рішення міської ради 
від д? ~/. 2008 р. 
Н!! §5,;/ -~.P~ 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 
дя т ПІДготовки проеКТІВ регуляторних аКТІВ на РІК 

і льнос і з . 
2008 . 

Назва рішення Ціль його прийнятrя Строк Відповідальні . 
за розробку Пlдготовки 

Рішення Броварської Налагодження проце- Грудень Управління 
міської ради "Про дури укладання та 2008 р. комунальної 
затвердження Поло- продовження догові - власності . 
ження про порядок рІВ оренди Броварської 
передачі В оренду міської ради 
майна територіальної 
громади м.Бровари в 

новій редакції" 

Рішення Броварської Оформлення додат- Грудень Управління 

міської ради" Про кових угод балансо- 2008 р. комунальної 

затвердження утримувача за єдиною власності 

типових додаткових формою Броварської 

угод до договору міської ради 

оренди нежитлових 

приміщень, що зна -
ходиться в кому-... . 
налЬНІИ влаСНОСТІ 

територіальної 

громади м. Бровари" 

І.В.Сапожко 



ПОД81111Я: 

Начальник управління 

економіки 

ПогоджеllО : 

Заступник міського 
голови 

Н.І.Саченко 

1. 

в.о. Андрєєв 



БРОВАРСІ)КА МІСІ,КА РАДА КИ'І'всько" 
, J І ОБЛАСТІ 

) 11' А8JflllllЯ Е'(О'-ІОМІІ(И 
07400. м. БроваРІ! В\ rI Г -

• о о - агаРlllа. 15. тел.! фаКС(294) 6-29-60 

г 1 
JlВN!! ______ за ____ _ В~КОlfУIОЧОМУ обов'язки 

МІСЬКОГО голови -
ССlсретарlO ради 

Сапожку І.В. 
г 

Прошу Вашого дозволу винести ІІа розгляд сесії Броварської міської 

ради, яка відбудеться 20. І І .2008 року, проекти рішень: 

liаЧ8JJL 

L 

«Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської 

ради від І 4.0 1.2008 N!! 613-32-05 «Про затвердження Програми 

соціально-екопоміЧlfОГО та культурного розвитку міста на 2008 

рік"; 

«Про затвердження доповнення до плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2008 р!ю): 
«Про внесення змін та доповнень до Правил ТОРГІВЛІ на ринках 
міста, затверджених рішенням Броварської міської ради від 
04.12.03 Х!! 33 І-І 7-24». 

Ник управління економіки ~~ 
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Н.І. Саченко 
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