
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Про доповнеННJJ до плану діJJльності 3 

підготовки проектів регуляторних ah.ЇiB 
на 1009 рік 

7ь 

Відповідно до клопотань управління комунальної власності ВІД 
18.08.09 N!! 523/01 та на виконання статті 7 Закону Украіни "Про 
засаДI'1 державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ., 
та керуJOЧИСЬ статтеJO 25 Закону України "Про місцеве самоврядування о 
Украіні", враховуJOЧИ висновки і рекомендації постійноі комісіі з питань 
законності та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити доповнення до плану діяльності 3 підготовки проеh.їіо 
регул.яторних актів на 2009 рік згідно з додатком. 

2. В десятиденний термін після затвердження: В В 
. . 'шньо'l' по.пітики Шестопuy .. - начальнику ВІДДІЛУ ВНУТРI . _ . 

оприлюднити доповнення до плану шляхом РОЗМІщення на саИТІ 

мережі Інтернет. . масти на заступника 
3. Контроль за виконанням цього РІшення по 

міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов 'язки міськог 
Голови - секретар ради 



Пода111ІЯ: 

ВИКОНУlOча обов'язки 
начальника управління еКОНОМІКИ

заступник начальника 

ПогоджеllО: 

Заступник міського 

ГОЛОВІІ 

.~V 
~) Т.Г.Поnіщук 

В.В.Руденко 

ВlІконуюча обов'язки 
начальник юридичного 

відділу - головний спеціаліст ~~. Баба-Мірзоєва 
r 

Виконуюча обов'язки 

начальник загального 

відділу - головний спеціаліст 

Голова постійної комісії 
законності та правопорядку 

000296 

. Шило 

О.М.МихаЙлов 



Додаток 
до рішення міської ради 

від ..... "У ~I" ""~ · 
Н!! -и~ -AP-~ 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 
JiJl11bHOCTi з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік 

~ Назва рішення Ціль "ого Строк 8ідповідалЬНllіі I~ 11 
прийняття підготовки ]аро~обку і піп 

!-; Рішення Броварської Налагодження про- IV квартал Управління 

1" міської ради" Про зат - цедури укладання 2009 комунальної 
вердження Положення та продовження власності І . 

Броварської про порядок передаЧІ в ДОГОВОРІВ оренди 

оренду майна, що пере- міської раДIІ 
бувас в спільній суміс 
- нііі власності 
територі- альної 
громади міста Бровари 

Київської області та 
територіаль - ної 

громади сіл та селищ 

~OBapCЬKOГO району" 
Управління 1. Рішення Броварської Збільшення IV квартал 

міської ради" Про зат- надходжень до 2009 комунальної . 
місцевого бюджету влаСНОСТІ 

вердження Методики 
Броварської 

розрахунку і порядку 
міської радll 

ВIІКористання плати за 

оренду комунального 
, 

майна що перебуває в 
спільній сумісній 
8JJacHOCTi територіаль -
ної громади міста Бро-
вари Київської області 
та територіальної 
ГРомади сіл та селищ 

Управління оо 3 i!e.OB~PCЬKOГO району" ІУ квартал . Р~1Uення Броварської Оформления 2009 комуналЬНОl 

договорів оренди власності . МІСЬКої ради" Про . 
балансоутримувача Броварської заТвердження типового 

ДОГОвору оренди індиві- за єдиною формоЮ r.ficbKOЇ радІ' 
І 

дуального визначеного 
~ нерухомого або 
ІНщого) майна, що 
перебуває в спільній -...... ~ісliій власності -.-:--

. 

. 
• 



,..--r:;рllторіanьноі громади 
міста Бровари Київсь-
кої області та те~Jtторі-
nльної громади СІЛ та 

сеЛl1Щ Броварського 

раnонУ" 
~ Рішення Броварської Оформлення IV квартал Управління : 4. 

: 
міської ради " Про зат- додаткових угод 2009 оо 

комуналЬНОI 
вердження типових балаНСОУТРJ.lмувача власності . додаткових угод до за СДИНОJО фОРМОJО Броварської • 
договору ор:нди нежит- міської раДl1 
JlОВJlХ ПРИМІщень, що . 
перебувають в спільній 
сумісній рласності 

територіальної громади 
міста Бровари Київсь-
кої області та територі-

альної громади сіл та 
селищ Броварського 

району" 

о. 



ПОД111111И : 

. 
ВИКОНУІ0Ча. обов'язки 

начальннка управління економікн - / Л' 
заступник начальника (, ':fi;' 

ПогоджеllО : 

Заступник міського 

голови 

Т.Г.Поліщук 

.'- В.В.Руденко 



БР БАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400. м. GponaplI. В\'Л. rarapilla І, /" 
• '. тел. "І,а .. с(294) 6-29.60 

Від ~P. t:Jf. t'? Н! .3-/Jeб6 --- . , г 

IlilN!!:...-_---зП--___ _ 

г 1 

, 
ВИКОНУJОЧОМУ обов' ЯЗКІІ 
міського голови - ceKpeTaplO POДII 

CallOJIC"J,I.B. 

ПОДАННЯ 

~шу Вашого дозволу вннести на розгляд сесії Броварської міськоТ 
ради проект рішення "Про доповнення до плану діяльності з підготовки 

проектів реryляторних актів на 1009 рік ". 

ВJJконуюча обов'язки начальника 
Управління економіки -
заступник начальника 

L ПРОсl\урінп С.В. тел. 5-31-35; 

Т.Г.Поліщук 

Броварськиі М 
ВJiJIиD!i ом! eP-~ '..J-~ 
,~ol О ,-
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