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Відповідно до клопотання спеціального ВІДДІЛУ контролю за станом 
благоустрою та зовнішнім дизайном міста від 14.09.09 Н!! Б-099 та на 
виконання статті 7 Закону У країни "Про засади державної регуляторної 
політики У сфері господарської діяльності" та керуючись статтеlО 2S Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи висновки і 
рекомендації постійної комісії з питань законності та правопорядку, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

І. Затвердити доповнення до плану діJIЛЬНОСті з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2009 рік згідно з додатком. 

2. В десятиденний термін після затв~рдже~ня: . 
_ начальнику відділу внyrplШНЬОІ ПОЛІТИКИ ~естопалу B~B: 
оприлюднити доповнення до плану шляхом РОЗМІщення на саИТІ 

мережі Інтернет. . 
з. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. .=~ 
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Виконуючиli обов'sзки "іськ ,,; \~~: ;~f ~~~]~'І.В.Сапожко 
голови - секретар ради оо , 'J ь 
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Пода111ІЯ: 

ВИКОНYlоча обов'язки 
начальника управління економіки-
заступник начальника (}~tf Т.Г.Поліщук 

ПогоджеllО: 

Заступник міського 
голови 

Начальник юридичного 

відділу 

ВИКОll)'lоча обов'язки 
начальиикзaranьиого 

відділу - головний спеціаліст 

Голова постійної комісії 
законності та правопорядку 

000592 

В.О. Андрєєв 

г~ ІГЛ с3'. .. авер 
, 

Д. 

О.М.МихаЙЛов 
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1. 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ 

Додаток 

до рішення міської ради 

від I~U.p a'~. 
Н! h. 'it - 69-()5'" 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік 

Назва рішення Ціль його Строк ВідповідалЬНllЙ 

пDийня'П'Я підготовки заоозообкУ 

Про затвердження в Приведення у від - IV квартал СпеціалЬНІ'Й 

новііі редакції "Правил повідність до 2009 р. відділ контро -
благоустрою території Закону У країни ЛІО за станом 

по забезпеченню чисто- "Про благоустрій благоуСТРОl0 та 

ти і порядку у населених пунктів". зовнішнім ди -

м.Бровари. 
зайном міста. 

І.В.Сanожко 



ПОДDІІІІИ: 

ВИКОНYlоча обов'язки 
начальника управління економіки
заступник начальника 

ПОГОДЖСІІО : 

Заступник міського 
гопови 

сІ? Т.г.поліщук 

В.О. Андрєєв 
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~OBAPCЬKA МІСЬКА РАдА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
. ~. . УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКІІ 

(П4ОО. \І l,puRaplI 11 '" . 
• • ).1 аraрща. 15. тел.! фа"С(294) 6-29-60 
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~----------------- ---------- Виконуючому обов 'язки 
міського голови - секретарJO ради 

CaIJo:Jlcкy I.В. г 1 

ПОДАННЯ 

Проuiy Вашого дозволу винести на розгЛJIД сесії Броварської міської 

ради проект рішення "Про доповнення до плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2009 рік". 

Виконуюча обов'язки начальника 
управління економіки -
заступник наЧЕЩьника С#? Т.г.поліщук 

L Проскуріиа С.В. тen. 5-31-35; 
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