
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
Про надання в господарське відання та передачу на баланс 

КП „Броваритеплоенергомережа" водопровідно-каналізаційного 
майна м. Бровари 

Керуючись п.30 ст.26, ч.5 сг.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", пп.5 
пЛ ст. 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги", враховуючи висновки контрольно-
ревізійного відділу в м. Бровари і Броварському районі щодо проведеної ревізії фінансово-
господарської діяльності КП „Бровариводоканал", з метою вдосконалення та підвищення 
ефективності використання майна комунальної власності міста Бровари та забезпечення 
безперебійного та якісного водопостачання і водовідведення, Броварська міська рада Київської 
області 

вирішила: 

1. Надати в господарське віддання та передати на баланс КП 
„Броваритеплоенергомережа" майно, що перебуває на балансі КП „Бровариводоканал", 
а саме: основні фонди, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, 
товароматеріальні цінності, незавершене будівництво. 

2. Створити та затвердити склад комісії з приймання - передачі майна згідно з додатком 
1. 

3. Голові комісії Голубовському Г.П.: 
3.1 провести роботу по прийманню-передачі майна в термін до 01 лютого 2011 року 
3.2. процедуру приймання-передачі на баланс провести згідно чинного законодавства. 
3.3. оформити та подати для затвердження на засіданні міської ради акт приймання-

передачі. 
4. Майно вважається переданим на баланс КП „Броваритеплоенергомережа" з моменту 

підписання комісією акту приймання-передачі. 
5. Майно, вказане в п 1 даного рішення передається, як внесок до статутного фонду КП 

„Броваритеплоенергомережа". 
6. Доручити виконавчому комітету Броварської міської ради визначити КП 

„Броваритеплоенергомережа" виконавцем послуг з централізованого постачання 
холодної та гарячої води і централізованого водовідведення. 

7. Директору КП „Бровариводоканал" Дрожаєву П.П. та КП „Броваритеплоенергомережа" 
Коршак О.В. привести у відповідність Статути та штатні розписи підприємств 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови 
Андреева В О., Голубовського Г.П. та постійну комісію з питань комунальної власності 
та приватизації. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Додаток 1 
до рішення сесії Броварської 
міської ради 
від „ " 2010р. 
№ 

Склад комісії з приймання-передачі майна 
комунального підприємства Броварської міської ради 

Київської області „Бровариводоканал" на баланс 
Комунального підприємства Броварської міської ради Київської області 

„Броваритеплоенергомережа" 

Голубовський Г.П. 

Коробченко С.П. 

члени комісії: 

Вознюк К.О. 

Морозова В.О. 

Дрожаєв П.П. 

Сердюк Ю.А. 

Дрожаєв В Л 

Дуб Н В. 

Коршак О.В. 

Буділова О.Р. 

Сафронов С.В. 

Співак А.В. 

Фідорець А П. 

- заступник міського голови, голова комісії; 

- начальник відділу комунального майна та 
комунальних підприємств Управління 
комунальної власності, секретар комісії; 

- начальник Управління комунальної власності; 

- начальник управління житлово - комунального 

господарства; 

- дирекгор КП „Бровариводоканал"; 

- головний інженер КП „Бровариводоканал"; 

- начальник виробничо-технічного відділу 
КП „Бровариводоканал"; 

- виконуюча обов'язки головного 

бухгалтера КП „Бровариводоканал" 

- директор КП „Броваритеплоенергомережа" 

- головний бухгалтер 
КП „Броваритеплоенергомережа"; 

- головний інженер 
КП „Броваритеплоенергомережа"; 

- начальник виробничо-технічного відділу 
КП „Броваритеплоенергомережа"; 

- бухгалтер КП Броваритеплоенергомережа"; 


