
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА ПА YrTxI 
~ .l.U'l ВськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г 
Про ~оповненНJI статутного фонду 

комунального ПІДПриємства "Служба замовника" 

l 

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради (далі -УЖКГ) від 27.07.05 Не 611, керуючись ст. 60 
Закону України "Про місцеве самоврядуванИJI в Україні, враховуючи 
рекомендації постійних комісій з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін та комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

вирішила: 

1. Поповнити статутний фонд комунального підприємства "Служба 
замовника" (далі кп "Служба замовиик~:) в c~i 1000,0 тис. грн. 

2. Керівництву кп "Служба замовника, зпдн~ норм чинного 
законодавства внести зміни до установчих докумеНТІВ. 

З. УЖКГ перерахувати кошти, зазиа~еиі. в п.1 даного рішеИИJI.: в межах 
затверджених асигнувань в бюджеТІ МІста на розрахунковии рахунок 

підприємства. 
4. І{онтроль за виконанням даного рішенЮІ покласти на заступника 

міського голови Дьяченка О.С. 
'. 

Міський гол 

ВjД oetJ2,PF 
Ни e~-"~-~ 
м. Бровори 

. . 

В.О. Антоненко 

.... . 



Подання: 
- виконуюча обов'язки начальника 
управління житлово-комунального 

господарства - заступник начальника 
управління 

ПОГОДЖЕНО: 

А. п. Смanько 

- секретар ради 7 ::::: батюк ~~ 

- начальник фінансового управліННJI c;I~~~.M. Зеленська 

І 

( 7 
- завідуюча юридичним відділом "- - ~ І.Г. Лавер 

- виконуюча обов'язки завідуючої 
загальним відділом - головний спеціаліст r:::i!': ~1.I.o. ЧижеВСЬКЕ 

г --

t t •• 

- голова постійної депутатської 
комісії з питань комунальної 
власності та приваТІІЗації 

- голова постійної депутатської комісії 
· з питань соціально-еКОНОМічного та 

куm:туриого розвитку, бюджету, фінансів 
тац1В 

000381 

______ В.І. Дворвік 

_____ -._ В.І.Белік 
--



БРОВАРСЬКА МІСЬКА ~ 
• -мп КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

Управління Житлово-ко 
• мунального ГОсподарства 

07400, КllіВ&:laка обла 
&:ТІа, 11. "роваРІ', вуn. far&pїlla, JS 

Від _ :it=t. O~ . о ~ N!! Є \, 
НаН! 3а ________ _ 

Про поповнення сгатутного фонду 

комунального підприємства 

"~базамовника" 

Міському голові 
Антоненку в.о 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

. Броварська міська рада та її виконавчий комітет є засновниками 

комунального підприємства "Служба замовника" пе виконує роботи 
по обслуговуванню житлового фонду власноcri територіальної 

громади міста. для покращання матеріально-технічного craнy 

Шдприємства прошу Вас поповнити статутний фонд rriдпpиємcrва на 

суму 1000,0 тис. грН. 

3 повагою, 
3аcтyrщик начальника управліннЯ • 

А.П. Смалько 
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