
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про доповнення до плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2009 рік 

Відповідно до клопотання управління містобудування та архітектури від 
14.01.2009р. Н!! 16 та на виконання стапі 7 Закону України" Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та 
І\еруючись статтею 25 Закону України" Про місцеве самоврядування в 
Україні " , враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань 
законності та правопорядку , міська рада 

ВИРШlИЛA : 

1. Затвердити доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2009 рік згідно з додатком. 
2. В десятиденний термін після затвердження: В В 

_ начальнику відділу внутрішньої політики ІІ!естопалу :: 
оприлюднити доповнення до плану шляхом РОЗМІщення на саНТ1 

мережі Інтернет. . 
З. Контроль за виконанням цьогО Р1ше.,. 

голови Андрєєва В.О. -/.~""I.I-_ 
rФ:~ 

Виконуючий обов'язки місько ~.; В С ... _ . . апожко 

голови - секретар ради o.~ 

t6..J. , ... ~ 

~?.II! t3~ 
"'::'.-.~ .. .;,.,.~ 

м.БроваРlf 
від Jp.~ t;9 
Н!! -Іаз ~-§-ЙJ-



Пода.IНЯ; 

Виконуюча обов'язки начальника 

управління економіки - заступник 
начальника управління економіки 

Погоджено: 

Заступник . 
МІСЬКОГО голови 

Начальник юридичного . . 
ВІДДІЛУ 

Начальник загального . . 
ВІДДІЛУ 

Голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку 

U00063 

Т.Г.Поліщук 

в.о. Андрєєв 

\ с") 

С. c;z І.Г. Лавер 

Н.І.Гнатюк 

О.М.МихаЙлов 
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Додаток 
до рішення міської ради 
від J.9. О/. og р. 
Н!! 1'0зr-Я'-0s-

. " ДОПОВНЕННЯ до ПЛАНУ 
ДІЯЛЬНОСТІ з ПІДГОТОВКИ проектів регуляторних актів на 2009 рік 

Назва рішення Ціль його прийняття 
міської ради 

" Про внесення Врегулювання правових 
змін ДО "Порядку 

. 
ВІДНОСИН щодо . 
розміщення об' єктів РОЗМІщення 

об' єктів зовнішньої зовнішньої реклами в . . 
реклами у МІСТІ. 

м.Бровари" 

"Про затвердження Встановлення порядку 

"Правил забудови планування забудови та 

м.Бровари" в новій іншого використання 

редакції" територій, окремих 
земельних ділянок, а 

також перелік усіх 
допустимих видів, умов 
і обмежень забудови та 
іншого використання 

територій та окремих 

земельНИХ ділянок у 
межах зон, визначених 

планом ЗОнУвання. 

Виконуючий обов'язки міського 
Голови - секретар ради 

Строк Відповідальні . 
Пlдготовки за розробку 

І квартал Управління 
2009 року містобудування 

та архітектури 

І квартал Управління 
2009 року містобудування 

та архітектури 



Подання: 

Виконуюча обов'язки начальника 

управління економіки - заступник 

начальника управління економіки 

Погоджено: 

Заступник міського 
голови 

Т.Г.Поліщук 

В.О. Андрєєв 
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