
БРОВАРСЬКА МІСЬКА . 
РАДА КИlвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г 
Про внесення змін в Положення про спеціальний відділІ 
ко~тролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
МІста, затверджене рішенням Броварської міської ради 

Н!! 68-04-24 від 05.07.2002 року. 

Зj 

у зв'язку з розширенням повноважень спеціального відділу коН1рOJПO за 
станом благоустрою та зовніІШІім дизайном міста, керуючись статтею 54 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРШІИЛА: 
1. Внести зміни та доповнення в ПоложеННJI про спеціальний відділ 

контролю за станом благоустрою та зовнiпmім дизайном міста, затверджене 
рішенням Броварської міської ради .N!! 68-04-24 від 05.07.2002 року: 

1.1. Пункт 2.5. викласти в новій редакції: . 
- «Участь у розробці проектів нормативно-прав~вих В:Ш' регуmrrорних 
актів, комплексних програм і планів прове~еННJI М1СJl1ПDПQВ з благоустрою, 
озenененmo та cahitapho-теХНЇЧНОг.о стану М1СТ8». 

1.2. Пункт 4.12 розділу 4 викпючити. ff 

1 3 Р . 6 повВИТИ п.6.2З - Розробnяє проекти нормативно-.. оздш до . Б ... оо 

П них актів рішень сеСІЙ роваРСЬКОI М1СЬКОІ ради та 
равових та ре~лятОР , 
вик . ff онавчого КОМІТету . ішеВИJI ПО1С1Іасти на заС'І)'ІІИИКа 

2. Контроль за виконaRВJIМ даного р 
міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови-секретар міської ради 

І.Б.Сапожко 

: . 



Подання: 

Начальника спеціального відділу 
контрото за станом благоустрою .. .. . 
та ЗОВНІШНІМ дизаином МІста 

ПогоджеllО: 

Заступник міського ГОЛОВІ{ 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обовJlЗКИ начальника 

загального відділу-головний спеціаліст 

Голова постійної депyrатської комісії 
З питань розвитку та благоустрою 

---I~~-4-- В.В. Руденко 

___ ......:....=-,,:а;;;о..... І.Г. Лавер 

л 1JМм~Лr.М.llIилО 
.., 

територій, земельних відносив, ~,~~<J 
архітектУРи, будівlDЩТВа'Іа інвестицій , . с В пі б .. -----J~~=---' .. дду НJIК 
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УКРА'НА 
РОВАРСЬКА MJC), 

_ КА ,:JAДA КИ'ВСЬКОі ОБЛАСТІ 
JАЛЬНИИ ВlдцlЛ КОНТ 

РОЛЮ ЗА СТАНОМ БЛАГОУСТРОІО 
ТА ЗОВНІШНJМ ДИЗАЙНОМ МІСТА 

07400. JlI. Вpuаар". "ул. Г ""·"Р;ІІа. І " 
m.lr~ (1fЩ j-J-I-91, -1-61-18 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретаРIО ради 

І.В. Сапожку 

ПОДАННЯ 

. Спеціальний відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім 
дизайном міста просить розглянути на черговому засіданні Броварської міської 
ради питанНJI щодо внесення змін та д:>Повнень в "Положення про спеціальний 
відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста" від 
05.07.2002 року К!! 68-04-24, а саме: 

1. Пункт 2.5. викласти в новій редакції: . 
_ « Участь у розробці проектів нормативно - правових актів, комплексних 

ПРОграм і планів проведення місячників з благоустрою, озелененню та 
санітарно - технічного стану міста». 

2. п. 4.12 роздiny4 виклюЧИТИ. 
3. Розділ 6 доповнити п.6.23 - "Розробляє .?р~екти .. нормативно-правових 

та регуляторних актів, рішень сесій l;роваРСЬКОl МІСЬКОI ради та виконавчого 

комітету " . 

Начальник спеціального відділу 
КОНтролю за станом благоуСТРОЮ 
та ЗQвнішнім дизайном міста 

С.В.Бернацька 
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