
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження доповнення до переліку 

об'єктів, що перебувають у комунальній 

власності територіальної громади м. Бровари та 

підлягають приватизації у 2012 році 

На виконання подання Броварської міжрайонної прокуратурz БІД 

06.·06.2012 N2 10З2 та відповідно до пункту 3 статті 7 Закону УкраїНЕ: "Пр 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", 

керуючись пунктом ЗО статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", пунктом 51 "Державної програми приватизації на 2000 - 2002 
роки" затвердженої Законом України "Про державну програму приватизації", 

рішенням Броварської міської ради від 12.04.2012 N2 569-20-06 'Тlро 

затвердження Програми приватизації об'єктів права I<ОМУНальної власності 

територіальної громади м.Бровари на 2012 рік", враховуючи рекомеНДf\r:,ії 

комісії з питань комунальної власності та приватизації міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити доповнення до переліку об'єктів, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади м.Бровари та підл.:ІГf:;.,С:"Ь 

приватизації у 2012 році: 

N2 Об'єкт Поштова адреса об'єкта Спосіб І пІп приватизації приватизації приза'?Езаціі" 

1 Нежитлове вул. Кирпоноса, 7-а 

приміщення N23 м .Бровари, ВИКУП 

цокольного Київської обл., 07400 
поверху 

2. У разі, якщо даний об'єкт не буде приватизований у 2012 році, 
підлягає приватизації в наступному році. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заСТУТlЮІК2. 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапс;по 

М. ЕршзаРЕ 



Прокуратура України 
БРОВАРСЬКА МІЖРАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

київської ОБЛАСТІ 
07401, М. Б}?овари, вул. ~иївська, 137 тел. 5-22-24, факс 5-21:;!8 

ПОДАННЯ 

про усунення порушень вимог 

Закону України 

«Про приватизацію невеликих 

державних підприємств 

(малу приватизацію)>> 

БроваРСblСОМУ міському голові 

Сапожку І.В. 

Броварською міжрайонною прокуратуроfo РJЮВe).(ено перевірку за 
скаргою директора ТОВ «Haykobo-практичю}JJУцентр \ нейрореабілітації 
«Нодус» Кулик О.В. щодо додержання вИJ .... юг Закону України «Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)>> у 
діяльності Броварської міської ради. 

Лроведеною перевіркою встановлено, що 17.05.12 до управління 

комунальної власності Броварської міської ради надійшла заява ТОВ 

«Науково-практичний центр нейрореабілітації <<Нодус» про включення до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації орендованого нежитлового 
приміщення цокольного поверху за адресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса, 7-а. 

17.05.12 Броварською міською радою ТОВ «Науково-практичний центр 
нейрореабілітації <<Нодус» було надано відповідь у якій зазначено, що 

питання включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації у 2012 
році вищевказаного приміщення буде винесено на розгляд сесії Броварської 
міської ради у липні 2012 роКу. 

Разом з тим встановлено, що чергова сесія Броварської міської ради 

призначена на 07.06.12. 
Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих 

державних підприємств (малу приватизацію)>> Фонд державного майна 
України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради 

затверджують за поданням органів приватизації переліки об'єктів, які 

перебувають відповідно у державній власності, власності Автономної 

РеспубліrСJ1 KPRM та КОl\~ГІ-~шrьній Еласності. 



Частиною 2 ВИІцевказаног() Закону передбачено, що п:слroчеНfШ 

об'єктів малої приватизації до переліків, зазначених у чаСТИІ'lі першій цієї 

статті, 3ДІИСНЮЄТЬСЯ 3 ініціативи державного органу приватизації, 

уповноваженого органу управління чи покупця. 

В порушення вищевказаних вимог Закону управлінням комунальної 

власності Броварської міської ради не вжито жодних заходів спрямованих на 

включення орендованого нежитлового приміщення цокольного поверху за 

адресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса, 7-а до переліку об'єктів, які підлягають 

приватизації. 
У зв'язку з цим, Броварською міською радою, відмовлено у винесенні 

на розгляд' сесії Броварської міської ради, яка має відбутися 07.06.12 питання 
включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації вищевказаного 

нежитлового приміщення 

Вказані порущення законодавства стали можливими внаслідок 

неналежного виконання начальником управління комунальної власності 

Броварської міської ради Данюк Т.І. своїх посадових обов'язків. 

В разі невжиття відповідних заходів вказані порушення можуть завдати 

істотної шкоди фізичним та юридичним особам, а також інтересам держави. 

На підставі викладеного, керуючись ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру», -

ВИМАГАЮ: 

1. Вжити дієвих. заходів щодо усунення вказаних порушень 

законодавства, а також причин і умов, що їм сприяли. 

2. Вирішити питання про 'притяrnення до дисциплінарної 

відповідальності управління комунальної власності Броварської міської ради 

ДанюкТ.І. 

Не пізніш як у місячний строк має бути вжито відповідних заходів до 

усунення порушень закону, причин та умов, що ЇМ сприяють, і про наслідки 

повідомлено прокурору. 

Надати КОШІ наказів про 

відповідальності винних осіб. 

Броварський міжрайонний про 

державний радник юстиції 

lкласу 

притягнення до дисциплінарної 

) 

М.Гарник 


	Дод. 16. Про затвердження доповнення до переліку об'єктів, що перебувають у комунальній власності
	Подання про усунення порушень вимог Закону України ''Приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)''
	0023
	0024


