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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання згод~ на безоплатне прийняття у "І 
комунальну влаСНІСТЬ територіальної громади 
м.Бровари майна районної бібліотеки для дітей 
по вул.М.Лагунової,4 та міської бібліотеки по 
бульв.Незалежності,5 

на підставі рішення Броварської районної ради Київської області від 
13.10.2005 N~267-21-IV «Про розмежування бібліотек, що знаходяться у 
спільній власності територіальних громад сіл та селищ району» , керуючись 
пунктом 2 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядуванНJI в Україні» 
та Законом У країни «Про передачу об"єmв права державної та комунальної 
власності», враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності 
та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття У комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари майна районної бібліотеки ДЛЯ ~ітей ПО 
вул.М.Лагунової,4 та міської бібліот~ки по бульв.~езалеЖНОСТl,S~ що 
знаходиться у спільній власності теРИТОРl~ЬНИХ громад сш та селищ раиону. 

2. Контроль за виконанням цього РІшення ПОІОІасти на заступника 

міського голови Возняка с. . 
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ПодаВ.IЯ : виконуюча обов'язки 
начальника Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- гОлова комісії з питань 
комунальної власності 

та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИївСЬКОї ОБЛАСТІ 
УПРАВЛEmНЯКО~НОlвЛАСНОСП 

07400, м.Бровари. BYJ1.rarapiHa.J8, Т. S-10-63 

Від ~? ·1'; Оь 
HaN~ за -----

Секретарю міської ради 
І.В.Сапожко 

ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в листопаді 2006 року наступне додаткове питання: 

1. Про надання згоди на безоплатне пр~йня'П'я у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари майна районної бібліотеки для дітей по 

вул .. М.Лагунової,4 та міської бібліотеки по бульв.Незалежності,S. 
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Виконуюча обов' язки начальника 
Управління комунальної власності Т.І.Данюк 
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