
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про. безоплатну передачу закінченого l 
БУДІВНИЦТВОМ ~б"єкту з балансу відділу 
каПlТального БУДІвництва на баланс управління 
ОСВІТИ 

. РОЗ~ЛJlНУВШI~ звернення відділу капітального будівництва Броварської 
МІСЬКОІ ради ВІД 11.11.05 Н!! 657 "Про передачу на баланс об~~єктів" ~ на 
підставі рішення Броварської міської ради від 25.12.03 К!! 347-19-24 "Про 
затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста Бровари на 2004 рік", керуючись пунктом 22 і пунктом 5 І статті 26 та 
пунктом 5 cтaтri 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в YкpaїHi~~, 
враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власностї та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

~. Передати безоплатно з балансу відділу капітального будівництва на 
баланс ,управління освіти закінчену будівництвом реконструкцію шатрової 
покрівлі Будинку дитячої та юнацької творчості по вул.М.Лагунової, 18а. 

2. Керівникам відділу капітального будів~цтва та. ynpа~і~ня о.світи 
відобразити зміни в складі основних засоБІВ на ПІДстаВІ ВІДПОВІДних 

документів. 
3. КонтРоль за 2 оианням цього рішення покласти на першого 

заступника МіС6,К ~ОВЙJ. ницю а.А. 
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ПОДВІІІІЯ: начальниК УправліНН~ 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник 

міського голови 

- завідуюча юридичним відділом 

- завідуюча загальним відцілом 

о 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 

та приватизації 
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БРОВАРСЬКА мІсы(ААдА КИlвськоl ОIШAСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬиого БУДІВНИІ~ТВА 
07400. М. БРОВВРІІ, КllівсloКОТ ОМ.сті, вуя. Нe3lUlежності, 2 
ТCJ1.5-21-37 КОД 22202690 

На N! ••••••..•... ....... зв .....• 200Sp. 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

Про передачу на баланс об"єктів ~ JS: 
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знаходиться на балансі відділу капітального будівництва та збудований: 

1. 3а кошrи місцевого бюджету - Реконструкція шатрової покрівлі з 
профнастиny "Дитячого будинку творчості по вул.М.Лагунової ,18а". 

Додаток: Копія аюу технічної комісії. 

Начальник ВКБ 
Броварської міської ради 

Вик.Одончук Л.О. 
тen.S3249 

~ л.м.ЛИтвивевко 
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