
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2010 рік 

На виконанНJI статrей 7, 13 та 32 Закону України ес Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ес , 

відповідно до Закону України ес Про державний бюджет Украіни на 2008 
рік ес та керуючись статrею 25 Закону Украіни ес Про місцеве самоврядування 
в Украіні ес , враховуючи висновки і рекомендації постііної комісії з питань 

законності та правопорядку міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ПЛан діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2010 рік (додається). 

2. В десятиденний термін після затвердження: 
_ начальнику відділу внутрішньої політики Шестопалу В.В. 

оприmoднити план шляхом. розміщення на сайті 
Броварської міської ради в ~ереЖІ Інтернет. 

3. КОН1рОЛЬ за виконанWIМ цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови
секретар ради 

м.Бровари 
від ,/,Є'_ 1-1. о, 
Н! 1и~-:fГ~ 

І. В. Сапожко 

,-



ПОДDНІІJI : 

обов'язки начальника виконуюча • 
управління екоНОМІКИ-
заступнИК начальнИК 

Погоджено: 

Заступник міського 
голови 

Начальник юридичного 

відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу-
головний спеціаліст 

Голова постійноі комісії з питань 
закоииостітаправопорядку 

000695 

~
1 

о· 

'.' 
Т.Г.Поліщук 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

.ХижНЯК 

О.М. Михайлов 



ПЛАН 

Додаток 

до рішення міської ради 
від J.G ~ ,eдl1 
Н!! /1 tL., -""-IJ:Г 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік 

N! 
nі 
п 

·Назва рішення 

"Про затвердження "Пра-
1. вил забудови м. Бровари" в 

новій редакції". 

2. "&Сп ро затвердження 
Порядку встановлення 
пайОвої участі ( внеску) 
~амОВника у створенні 
ІНЖенерно - транспортної та 
соціальної інфраструктурИ 
М.В ова и" . 

ВИКонуючий обов'язки 
t Міського ГОЛОВИ -

секретар ради 

Ціль прийнятгя 

Створення норматив
но - правового акту 

міської ради, яким 

встановити порядок 

планування забудови 

та іншого використан -
ня територій, окремих 

земельних ділянок, а 
також перелік усіх . 
допустимих ВИДІВ, 

умов і обмежень забу -
дови та іншого вико

РИСТання територій та 
окремих земельних 

ділянок у межах зон, 

визначених планом 

зо ання. 

Створення і розвиток 
інженерно - транспорт

ної та соціальної інфра
структури м.Бровари. 

Строк Відповідальні 
підготовки за розробку 

І півріччя 
2010 р. 

І півріччя 
2010р. 

Управління 
містобуду-
вання та 

архітектури. 

{ 

УправліННJI 
містобуду-
вання та 

архітек:rYPИ• 



ПОД81111Я: 

Виконуюча обов'JJЗКИ 
начальника ynpавліННJI економіки -
заступник начальника 

ПогоджеllО: 

Заступник міського 
голови 

~! Т.Г.Поліщук 

В.О.Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, 1\1. БроваРІІ, вул. Гагаріll8, І S, тел.! факс(294) 6-29-60 

Від ,(1,,((, РІ 
г 

HaN2:-___ ---.;за ____ _ 

г 1 

ПОДАННЯ 

Виконуючому обов' язки . 
МІСЬКОГО голови -
секретарю ради 

Can03ICНJ1 LB. 

1 

Прошу розглmyти на засіданні сесії Броварської міської ради 

питання щодо затверджеННJJ плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2010 рік .. 

ВИКонуюча обов' язки начальника 
управління економіки - 4JV' 
заступник начальника r:)"4? 

l ПРОСКУРіва С.В. 5-31-35; 

Т.Г.Поліщук 

БUОЕSРСЬКПЙ МВІ( 

В~ВDЙN! ~"5}f(O?; 
4~ .{1" ,(1 200Ь. 
1- - -- -
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