
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

~po доповнення до плану діяльності з 
Г ПІДготовки проектів регуляторних актів 

на 2009 рік 

Відповідно до клопотань відділу з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення від 05.10.09 Н!! 100/147 , фінансового 
управління від 23.09.09 Н!! 2-20/382, управління житлово-комунального 
господарства від 08.10.2009 Н!! 2-53/911 та на виконання cтaтri 7 Закону 
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності" та керуючись статrею 25 Закону У країни "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", враховуючи висновки і рекомендації постійної 

комісії з питань законності та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити доповненНJI до . пла~ діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2009 РІК зпдно з додатком. 

2. В десятиденний термін пісnи затв~рдже~НJI: . 
_ начальнику відділу ВНУТРІШНЬОІ ПОЛІтики 1:llестопany B~B: 

доповненНJI до плану ШЛJIXом РОЗМlщенНJI на саИТІ 
оприлюднити 

мережі Інтернет. . 
HaHНJlM цього РІшення покласти на заступника 3. Контроль за вико 

міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки мі 
голови - секретар ради 

м. Бровари 

від 15'. 1/). " 
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Пода111ІЯ: 

Виконуюча обов'язки начальника /:J ~ т.г .Поліщук 
управління економіки r ) 
ПогоджеllО : 

Заступник міського 
голови 

Начальник юридичного 
відділу 

Начальник загального 
відділу 

Голова постійної комісії 
законності таnpавопорядку 
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Додаток 
до рішенНJ( міськоі ради 
від 13: ((). аР? 
Ни I"'І6 -Vf-Or 

ДОПОВНЕННЯ до ПЛАНУ 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік 

Назва рішення Ціль його прийняття Строк Відпові міської ради 
підготов 

.. 
дanьнии 

ки за 

розробкУ 
Про затвердження З метоJO державного регу- IV Відділ з 
Порядку погодження щовання земельних відно- квартan питань 
на розміщення об'єктів син та користування при- 2009 р. Над3вича 

підвищеної небезпеки. родними ресурсами у сфері йних 
діяльності пов' язаноі з . .. 

ситуаЦlИ 

об' єктами підвищеної не- та 

безпеки, техніко-економіч- цивільног 
ного та містобудівного о захисту 

обrpунтування розміщення населення 

об'єктів підвищеної небез-

пеки, недопущення шкід-
ливого впливу об' єктів 
підвищеної небезпеки на 
довкілля, життя та здо-

ров'я людей. 
IV Фінансо-Про BHeCeHНJI змін д~ Приведення У в!дповід~іС:ТЬ 

квартал веуправ-до Декрету КаБІНету. MIH~C-рішеННJI БроваРСЬКОI 2009 р. ління 
міської ради від трів Украіни "Про МІсцеВІ 

27.12.2007 р. N!! 582-31- податки і збори" :~ По~а-
нови Кабінету МІНІСТРІВ 05 "Про затвердженНJ! 
України від 21.05.2009 Nи 

Положення про порядок 
526 "Про заходи щод? 

спрВВJIJIННJI та сплати 
упорядкування ~идаЧІ . . 

місцевих подаТКІВ І 
документів дозв~ьного ... 

зборів і новій реДВКЦll 
актеру у сфеРІ госпо-

хар ." 
дарськоі діялЬНОСТІ ... 

IV Управлін-Забезпечення коНСТИТУЦlИ-
НЯЖИТJlО-Про затвердженНJI них прав громадян на квартал 

2009р. во- ІСому-Порядку переведенНJI володіння, користування 
нального житлових приміщень та розпорядження СВОЄЮ 
господар-(житлових будинків) у 

власніСТЮ. 
ства нежитлові та їх рекон-

струкції під розміщен-
НJ( об'єктів невиробни-
чоі сфери і нежИТЛО-

вих приміщень -



~ (нежитлових будинків) 
І У житлові в м.БРОВ~1f 

~ Про затвердженНJ( 
. Порядку HвдaHНJ( доз

волу на переплануван

ня та І або переоблад
нання житлових та 

, нежитлових примі
щeHь в Т.ч. зі зміНОIО 

функціонanьного приз
начення і оформлення 
правовстаНОВnIОЮЧИХ 

документів на такі 
приміщення, а також 
оформлення правовста
оновnюючих документ

тів на приміщення, в 
яких перепланування 

та І або переобладнан
ня, в Т.ч. зі зміною 

\ функціонanьного приз
начення,проведено 

самовільно. 

ВстаНовлення в місті єдино
го функціонanьного 
механізму здійснення 
перепланування та/або 
переобл~нання житлових 
та нежитnових приміщень і 
оформлення правовстанов
ЛЮJОЧИХ документів на такі 
приміщення t а також на 
приміщення t в яких 
перепланування та І або 

переобл~нання проведено 
самовільно. 
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KBapтan 

2009 р. 

Виконуючий обов 'язки місь 
голови - секретар ради 

І.В.Сапожко 

Управлін
ня житло

во-кому

нального 

господар

ства 



Пода111ІЯ: 

ВИКОнуІоча обов'юки начальника 

управління економіки 

ПогоджеllО : 

Заступник міського 
голови 

'. 

rfJII т.г Лоліщук 

в.о. Андрєєв 



РОВАРСЬКА МІСЬК .. 
А РАДА КИlвськоі ОБЛАСТІ 

07400 Б УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 
• М. ропаРIІ. ПУ., rarapilla. 15. те., І фа"с:(294) 6-29-60 

г 1 
шIN!!, _____ зu ____ _ Виконуючому обов 'язки 

міського голови - секретарlО ради 
CallOJ/CКY LB. г 1 

ПОДАІПІЯ 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 

ради проект рішенНJI "Про доповнення до плану діяльності з підготовки 

проектів р~гуляторних актів на 2009 рік". 

Начальник управління 
економіки 

L Проскуріна С.В. тел. 5-31-35; 

RІ.Саченко 
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