
ІТ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про доповн~н~я до плану діяльності 3 підготовки 

проеКТІВ реryляторних актів на 2009 рік. 

Відповідно до клопотань управління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 15.06.2009 Н!! 212, кп кор «Бровариводоквивл» 
від 21.05.2009 N!! 04-19/843, управління економіки Броварської міськоі ради 
від 15.07.2009 N!!З-l/248 на виконання cтaтri 7 Закону Украіни "Про 
засади державної реryляторної політики у сфері господарської діяльності" 
та керуючись статrею 25 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи висновки і рекомендації постійноі комісіі 3 питань 

законності та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити доповнення до ПЛану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2009рік згідно з додатком. 

2. В десятиденний строк після їх затвердження: 
_ начальнику відділу внутрішньої пол~тики Шестоп~ В. В: 

ОDpИJIIOднити доповнення до плану ШJ1JIXОМ РОЗМlщеННJI на сайті в мережі 
'Інтернет. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки міська 
l'OJIови - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДDІІІІП: 

Начвnьник упрaвnінНJI економіки 

ПоrОДЖСIIО: 

Заступник міського гопови 

Начвnьник JОРИДИЧНОГО відцілу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку 

Н.І.Саченко 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

О.М.МиxaйnОВ 



Додаток 
до рішення міської ради 
від JI;. Щ.а~ . 
N! 1~!Jr-C:' -or 

ДОПОВНЕННЯ до ПЛАНУ 
ДЇJШьності З підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік 

N! Назва рішення Ціль прийнятгя Строк Відповідальні 
Пп. . 

за розробку шдготовки 

1. Про встановлення Створення і Ш-ІУ квартал УПРaвJlіння 
пайової участі розвиток 2009 року містобудування 
(внеску) замовника інженерно- та архітектури 
у створення транспортної 

інженерно-транс- інфраструктури 
портноі та соціаль- м.Бровари 

ноі інфраструктури 
м.Б ова и 

2 Про затвердження Для ефективної ІУ квартал кп кор 

місцевих правил роботи 2009 року ссБроваривоДо-

ПРИЙНJ1ТТJ1 стічних каналізаційних канал 

вод підпрИЄМСТВ у очисних споруд 

комунальні та та запобігання 

відомчі системи скиду 

каналізації uідприємствами 

м.Бровари понаднормових 

заб днень 

3. « Про затвердження 
Ш квартал 2009 Управління 

Порядку взаємодії економіки року міських дозвільних Броварської 
органів, JIJd здій- міської ради 
нюютьприйом 

суб'єктів roспода-
РІОВання в одному 

npиміщеввї» 

I.В.Сапожко 



ПОДDІІІІЯ: 

НDЧВJIЬНІІК управлінНJI економіки Н.І.Саченко 

ПОГОДЖСІІО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 
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