
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Про поповнеНШІ статутного фонду 
Броварського виробничого управлінНJI 
ко~ального господарства 

l 

РОЗГJUlнувши под8ННJI управліНШІ житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради (далі - УЖКГ) від 25.07.05 N!! 603, керуючись ст. 
60 Закону У країни ,Дро місцеве caмOBpJIдyВaннJI в Украіні, враховуючи 
рекомендації постійних комісій з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів, цін та комунальної власності і 
приватизації, міська рада 

вирішила: 

1. Поповнити стаТУТНИЙ фонд виробничого управлiнНJI комунального 
господарства (далі - ВУКГ) в сумі 1000,0 тис. ГРН... . 

2. Внести зміни до статутного фонду ВУІ<Г та встановити иого в СУМІ 

11752900,0 грн. . 
з. Керівництву ВУКГ, згідно НОРМ чинного законодавства внести ЗМІНИ 

дО установчих документів. . 
4 УЖКГ перерахувати кошти, зазначені в п.l даного РШІеНВJI.: в межах 

. игвувань в бюджеті міста на розрахунковии Рахунок 
затверджених ас 

підприємства.·. рimеЩIJI покласти на заступника 
5. Контроль за виконанням даного 

міського голови Дьяченка о.с. 

Міський гол 

Відсжр~рf 
Х! -1'~6 -gб-~: . 
М. Бровари 

В.О. Антоненко 

.. 



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

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- начальник фінансового управління 

- завідуюча юридичним відділом 

- виконуюча оБОВ'ЯЗIСИ завідуючої 
загальним відділом -- головний спеціаліст 

. .., .. .. - голова ПОСТІИНОl депутаТСЬКО1 
комісії з питань IСОМУНanьної 
власності та приватизації 

- голова постійно' і депутатської комісії 
• • 

з питань соцI8JIыl-екоlіомlчного та 

культурного РОЗDИТJСУ. БIОДЖету, фінансів 
та цін 

000386 

в(iL А. n Cмanькo , 

~~~~~.Зеленська 
І 

, 
с- /,с") 

____ cg....;;;;..:~_ І.Г. Лавер 

;!' ~л.о. чижевськв 

- _____ В.І. Дворнік 

--____ ~.I. Бсщік 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА ~ 
• АДА КИfВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

УпраВJJlllІIЯ ЖІІТЛОВО-КО 
муII8лы�огоo ГОсподарства 

Від 1..~.~.O) 

На}(! за 

& 

07400,КllІвська область аl 
, • ІІРОВlРII, вул. rlrupllll, IS 

H~Єo~ 

-----
Міському голові 
Антоненку в.о 

Про поповнення сгатутного фонду 
Броварського виробничого управління 
комунальногогоспо~рcmа 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

-
Броварська міСЬка рада та її виконавчий комітет є засновниками 

Броварського виробничого упра~ комунального ГОСПО~Рcnm 

яке виконує роботи по блaroУСГРОІО міста. для покращання 
матеріально-технічного стану підприємства прошу Вас поповнити 
сгатутний фонд підприємcrва на суму 1000,0 тис. грн. 

ЗповагОІО, 
Заступник І-Іачальника управління АЛ. СмалЬКО 
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