
БРОВАРСЬКА M~CЬКA РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Горо визнання таким, що втратило чинність рішення --, 
Броварської міської ради від 18.09.2008 Н!! 875-45-05 
«Про затвердження Положення щодо особливостей 

'" розм~~е~ня Об'Є~ів у сфері ~ального бізнесу та 
ЗДІиснення ІХ ДІЯЛЬНОСТІ на теРИТОРІЇ міста Бровари)) 

В зв'язку з набранням чинності з 25.06.2009 року Закону України 
«Про заборону грального бізнесу в Україні) N!!IЗЗ4-УІ від 15.05.09 р. 
та керуючись статтею 25 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Украіні)), враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань 
законності та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської 

ради від 18.09.2008 Н!! 875-45-05 «Про затвердження Положення щодо 
особливостей розміщення об'єктів у сфері грального бізнесу та здійснення ЇХ 
дiJшьності на території міста Бровари)). 

2. Контроль за виконання цього ріш~ня покласти на заступника 
. O~· ~~ МІського голови Андрєєва В. . /"'. , .. г ;.~ 

ВИКонуючий обов' Jl3КИ міСЬКQГО 
Голови - секретар ради 
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Пода111ІВ: 

Начanьник управління 
економіки 

ПоroджеllО: 

ЗаСТУПНlіК міського 
голови 

Начanьник IОРИДИЧНОГО 
відділу 

НачВJIЬНИК загалЬНОГО 

відділу 

Голова постійної K~Micii 
з питань закОННОСТІ та 

правопорядку 

~OOl~2 

Н.І.Саченко 

В.О.Андрєєв 

<"~Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

О.М.Михайлов 



JJr"~.QJl1~r'CLКA МІСЬКА РАДА киlвськоІ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

О, м.БРОВВРII, Byn.farapїIID, 1 S, тел.! фвкс:(294) 6-29-60 
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ВИКОRylочому обов'язки міського 
голови - секретаРІО ради 

L 

, Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Прошу Вас розглянути на засіданні сесії Броварської міської ради 
проекти рішень: «Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
реryJU1ТОРНИХ актів на 2009 рік» та «Про визнання таким, що втратило 
чинність рішення Броварської міської ради від 18.09.2008 Н!! 875-45-05 «Про 
затвердження Положення щодо особливостей розміщення об'єктів у сфері 
грального бізнесу та здійснення їх діяльності на території міста Бровари». 

Начальник управління економіки 

ВIІ1С.УДОВСНКО Т. 
5-31-35 

Н.І.Саченко 
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