
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г ~po доповнення до плану діяльності з 
Пlдготовки проектів регуляторних актів 

на 2009 рік 

Відповідно до клопотань земельного відділу Броварської міської 
ради від 01.04.2009 Н!! 840 , спеціального відділу контролю за станом 
благоустрою та зовнішнім дизайном міста від 02.04.2009 Н!! Б-ОЗ5 та на 
виконання статті 7 Закону У країни "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності" та керуючись ста'П'ею 25 Закону 
України" 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 2009 рік згідно з додатком. 

2. В десятиденний термін після затвердження: 
_ начальнику відділу внутрішньої політики Шестопалу В.В. 
оприлюднити доповнення до плану шляхом розміщення на сайті 

мережі Інтернет. 
З. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва B.~~=:=::~ 
'І-
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Виконуючий обов'язки місь ~~ ~ ~'.1 
голови - секретар ради '" $ . ~ • 

r>..J, 

І.В.Сапожко 
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ПОДОІІІІЯ: 

Начальник управління 
економіки 

Погоджено: 

Заступник міського 

голови 

Начальник юридичного 

відділу 

Начальникзагального . . 
ВІДДІЛУ 

Голова постійної комісії . 

Н.І.Саченко 

В.О.Андрєєв 

, /'::) 

;-~ І.г.лавер 

~ /' ~/~.I.г ?-- ~ ~_r1 

заКОННОСТІ та правопорядку О.М.МихаЙлов 

000293 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 01 Щmн,f 4Ш~ А. 
Н!! {Оl{- со-о§" , 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 
діяльності 3 підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік 

Назва рішення Ціль його 
прийняїГЯ 

~~ Про внесення змін до Приведення ставок 
рішення Броварської орендної плати у 
міської ради від відповідність до 
29.11.07 Н!! 538-29-05 чинного законо-

~~ Про затвердження давства та вирішен-
ставок орендної плати ня питання попов-. . . 
за земельНІ ДІЛянки в нення МІсцевого 

м. Бровари". бюджету. 

" Про внесення змін до Приведення у від-
рішення Броварської повідність до чин-

міської 
. 

ного законодавства ради ВІД 

25.10.2007 Н!! 481-28-05 
"Про затвердження 

Правил розміщення 

малих архітектурних 

форм для здійснення 

підприємницької . . " 
ДІЯЛЬНОСТІ . 

Виконуючий обов'язки міськ 
голови - секретар ради 

Строк Відповідальний 

підготовки за розробку 

11 квартал Земельний 

2009 року. відділ Бровар-

ської міської 

ради. 

П квартал Спеціальний 

2009 року відділ контро -
лю застаном 

благоустрою та 

зовнішнім ди-
зайном міста 

І.В.Сапожко 



ПОДD'ІІІП: 

Начальник управління 
економіки 

Погоджено: 

Заступник міського 
голови 

Н.І.СзчеllI\О 

В.О.Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

01400. м БроваРІ!. вул ГагаріІІа. І S. тел.! факс(294) 6-29-60 

г 1 

Ha.N'~ 'За Виконуючому обов'язки 

г 

---------- ---------- МІСЬКОГО голови - секретарю ради 
CnllOJICKY І.В. 

Прошу Вашого дозволу винести на РОЗГЛЯД сесії Броварської міської 

ради проект рішення "Про доповнення до плану діяльності з піДГОТОВІОI 

проектів регуляторних актів на 1009 рік ". 

Начальник управління 
Н.І.Саченко . 

еКОНОМІКИ 

-
Lвик. Проскуріна С.В. тел. 5-31-35; 
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