
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про звільнення від сплати 

державного мита 

Розглянувши клопотання кп "Броваритеплоенергомережа" , кп "Служба 
замовника", ЖЕС ВАТ "Броварський завод будівельних конструкцій", 
дочірнього підприємства "Житло" орендного підприємства 
"Броварипромжитлобуд", Броварської філії по експлуатації газового 
господарства ВАТ "Київоблгаз" , Комунального підприємства водопровідно
каналізаційного господарства, Гайдук Лариси Євгенівни про звільнеННJI від 
сплати державного мита, на виконання ч. 2 ст.1 Закону України "Про 

систему оподаткування", керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про 
державне мито", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, . 
МІська рада 

вирішила: 

1. Звільнити з 1 січня по З 1 грудня 2007 року: 
1.1- від сплати державного мита при подачі позовних заяв до 

Броварського міськрайонного суду про примусове стягнеННJI 
заборгованості з жителів Micm за наданні послуги, нижчеперелічені 
підприємства: 

" кп "Броваритеплоенергомережа ; 
- кп "Служба замовника"; 

. · тво' "Жи'І'тто" - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМС ,,~ орендного 
. 

mдприємства 

"БроваРИПРОМ>lситлобуд"; 
_ ЖЕС ВАТ "Броварський завод будівельних конструкцій"; 
_ Броварську філію по експлуатації газового господарства ВАТ 

"Київоблгаз"; 
- комунальне 

господарства. 

підприємство водопровідно-каналізаційного 



".~ 

000r149 



2. Звільнити Гайдук Ларису Євгенівну від сплати державного мита при 
подачі позовної заяви до Броварського міськрalоного суду про 
визначення права власності на майно. 

Міський голова 

м.Бровари 
"y:a.~# 

В.О. Антоненко 



ПОДВННJI: 

начальНИК 

фінансового управлінНJI 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради І.В. Сапожк 
--~~~~-------

- заступник міського голови ~-:::::=-------=~F--- с.м.вози: 

- начальник управліНJI економіки 

- начальник юридичного відцілу 

- виконуюча обов'язки 
начanьв:иха загального відділу

головний спеціаліст загального відділу 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку 
бюджету, фінансів та цін , 

, 

( 

Л.М.ШилО 

----.:JIJLЦL~- А.В.БуJII<а 



Подання 

Виконуючому обов'язки 
міського голови -
заступнику міського голови 
ВОЗНJIку С.М. 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської 
міської ради, яка відбудеться 25.12.2006 року, проект рішень, за пропозицією 
виконавчого комітету : 

~ - Про BHeCeННJI змін до рішенНJI Броварської міської ради від 
29.12.2005 року Н!! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" та до додатків 
1,2,3,4; 

.І, - Про бюджет міста на 2007 рік. (при умові затверджеННJI 
Державного бюджету Украіни на 2007 рік) 

за пропозицією ОДШ: 
.5, - Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 

20.07.2006 року Н!! 45-06-05 "Про встановлеВНJI ставок ЄДИНОГО податку ДJIJI 

суб' єктів малого підприємницва" 
за ЮІопо1'81ПDlМ кп "Броваритеплоенергомережа" , ПС ВАТ 

"Броварський ЗБК", громадиики гайдук л.є. 
q, _ Про звільнення від сплати державного мита; 

за ЮІопотamDIМ парафії сВJIТИX апостолів Петра і Павла 
о: -Про звільнення від сплати земельного податку. 

Начальник 
фінансового управління 

~ " Зеленська А.М. 
~~~'e#"'" 
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