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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про поповнення статутного фонду 
Броварського виробничого управлінНJI 
комунального господарства 

l 

Розглянувши клопотання виробничого управління IСОМУНального 
господарства від 22.11.06 N~ 243, керуючись ст. 60 Закону України "Про 
місцеве самоврядуванНJI в У країні, враховуючи рекомендації постійних 
комісій з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін та комунальної власності та приватизаціі, міська рада 

вир і ш ил а: 

1. Поповнити статутний фонд Броварського виробничого управління 
комунального господарства (далі - ВУКГ) в сумі 200,0 тис. грн. 
( двісті тисяч гривень) . 

2. Керівництву ВУКГ, згідно норм чинного законодавства внести змІНИ 
до Статутного фонду. ... .. 

3. Управлінню житлово-комунального госп~дарст~а БроваРСЬ~ОI MICЬKO~ 
ради перерахувати ~ошти, зазllачеНl в п. даного РІшення н 

розрахунковий рахунок ПІДПРИЄМСТВ~. заступника 
4. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на 

міського голови Голубовського Г .п. 
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Подання: 

- начальник виробничого управління 
комунального господарства 

Погоджено: 

- секретар ради 

, 
- заступник М1СЬКОГО голови 

. 
- начальник управЛІННЯ житлово-
комунального господарства 

Броварської NПської ради 

. . 
- начальник юридичного ВІДДІЛУ 

- начальник ~)агального відділу 

. голова комісії з питань соціально
економічного та культурного 

розвитку, бюджету і цін ' 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА р 
ВИРОБНИЧЕ УІІР 'AJJA КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

07400 м ~ КОМУнАльного ГОСПОДАРСТВА 
_ • . ровар". вул. Шевченка. 2а. тen. (294) 5-96-72 

НаНІ_---_ від ------
г 

Про вирішення питання поповнення 
статутного фонду ВУКГ 

МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

АНТОНЕНКУ В.О. 

ШАНОВНИЙ ВІКТОРЕ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ! 

Броварське виробниче управління комунального господарства 
. Просить Вас розглянути питання виділення коштів в сумі 200 тис.гривнів 
напоповнення статутного фонду управління. 

Вищевказані кошти та залишок коштів від попереднього поповнення 
статутного фонду ВУКГ планує використати на придбання: 

І.Вантажо-пасажирського автомобіля <<Газель»- для шляховоі дільниці 
управління. 

2.Спеціального автобусу - для надання ритуальних послуг населенню 

міста. 

з повагою, 
Начальник ВУКГ С.О.Орлов 
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