
БРОВАРСЬКА МІС .. ЬКА РАДА КИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про доповнення до плану діялыІстіi з П!ЦГОТОВІ\ІІ 
проектів регуляторних актів ІІа 20 І О pil(. 

Відповідно до клопотання фінансового управління від 22.12.2009 N!! 2-
20/51 О та звернення кп кор "Бровариводоканan" від 27.01.20, О N!! 04-19/134 
на виконання стаТІ' і 7 3al(OHY України "Про засаДIІ державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та кеРУIOЧIІСЬ 
статтею 25 Закону УI(раїни "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань законності 

та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
. 

1. Затвердити доповнення до Плану діяльності з піДГОТОВКIІ проектів 
регуляторних актів на 20 І Орік згідно з додатком. 

2. В десятиденний СТРОІ( після їх затвердження: 
_ начальнику відділу внутрішньої ПОЛl'~ТИКIІ Шесто~a;tу В. В: 

доповнення до пл, ану шляхом РОЗ~lІщеJJIІЯ. нг·саllТI в мереЖІ 
оприлtOднити 

Інтернет. 
З. Контроль за виконаНЮIМ цього рішення ПОI<ласти на заступника 

міського голови Андреєва В.О. 

ВиконуtOчий обов'язки міСЬІ(ОГО 
голови - секретар ради 

І.В.Сапожко 

.. 



ПодаllllП: 

Начальник управління економію·! 

ПогоджеllО: 

Заступник міського ГОЛОВІ'І 

Начальник JOридичного відділу 

.---------;:-
Начальник загального відділу ,,,.-~ _ ..:------
Голова постійної комісії з питань . 
заКОННОСТІ та праВОПОРЯДІСУ 

000009 

Т.Г.Поліщук 

В.О.Андрєєв 

I.Г.Лавер 

.І.Гнатюк 

, 
; 
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Додаток 

до рішення міської раДIІ 
від РІ' "щ;Лl()U') C::{J)/~ 
Н!! ;/1/5-:7,-05' 

ДОПОВНЕННЯ до ПЛАНУ 
діяльності з підготовки npoel\TiB реГУЛЯТОРНIІХ alCTiB ІІа 20 І О рік 

Назва рішення Ціль ПРИЙНЯ1їя 

Про 

затвердження 

"Положення 

про надання 

дозволу на 

проведення 

аукціону, 

конкурсного . 
розпродажу 1 

лотарей" 

Про 
затвердження 

"Місцевих 

правил 

приймання 

стічних вод 

підприємств у 

комунальній та 
відомчі 
системи 

каналізації М. 
Бровари" 

Виконання Постанови 

Кабінету Міністрів 
Українн від 21.05.09 
N!!526 "Про заходи 

lЦOДO упорядкування 

видачі документів 
дозвільного характеру 

у сфері господарської 
. ." 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Для ефективної роботи 
каналізаційних ОЧИСНИХ 

споруд та запобігання 
скиду підприємствами 

понаднормових 

забруднень 

СТРОК . 
ПlДГОТОВКIІ 

І 8ідповідальНil 
І "Ja РОlробку : 

І квартал Фінансове 

2010 РОІСУ управЛІННЯ 

11 Ісвартал кп кор 
20 І О року "БроваРIІВОДО

канал"" 

I.В.Сапожко 

І 



Пода111ІЯ: 

Начальник управліНIІЯ економіки Т.Г.ПоліЩУI 

ПогоджеllО: 

Заступник міського ГОЛОВІІ В.О.Андрєєв 



·.[1 
БРОВАРСЬКА МІСЬІ<А РАДА киlВСЬКОі ОБЛАСn 

УПРАВЛІIІІІsr ЕІСОНОМІКИ 
07400, м.Бровари, вул.Гаг:' ';":1. 15, тел.! факс(294) 6-29-60 

г 

НаN!. _____ за. _____ _ 

1 
Виконуючому обов'язки міського 
голови, секретарю ради 

-\ 
Сапожку І.В. 

1 

ПРДАННЯ 

Прошу Вас розглянyrи на засіданні міської ради наступні проекти 
рішень: 

- Про доповнення до: плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2010 рік; 

- Про затвердження Порядку взаємодії представників міських дозвільних 
органів, які здійсшою'l'Ь прийом суб'єктів господарювання в одному 

приміщенні; 
_ Щорічний звіт виконуючого обов'язки міського голови І.В.Сапожка 

про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 
органами Броварської міської ради . 

. 
Начальник управління економіки 

Вик.Удовенко Т. 
5-31-35 

Т.Г.Поліщук 

J 
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