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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про затверджеННJI передавanьного аК'1У

С1Удії ефірно-кабельного телебаченНJI «Наше місто))
Комунальному підприємству Броварської міської ради
«ТелеС1)'ДЇИ «Наше місто))

На виконaннJI рішеННJI Броварської міської ради від 05 жов'l1IJI
2006 року N!! 120-09-05 «Про призначеННJI комісії з припинеННJI
діяльності С1Удіі ефірно-кабельного телебачеННJI «Наше місто)),
керуючись Законами України «Про телебачеННJI та радіомовлеННJI)),

«Про

інформацію)),

державної

влади

«Про

та

поридок висвітлеННJI ДЇJIJIьHocri

органів

місцевого

масової інформації)), стаТI'JlМИ

caмoBpJIДYВaННJI

ЗО стаТІі

засобами

60

Закону

України «Про місцеве самОВРJlДУВанни в Украіиі», стаТl'JlМИ

59, 60

17,

26,

статreю

органів

Господарського КОМІШексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердиrи передавальний акт C'l}'дii ефірно-кабельного
телебачеННJI <<Наше місто)) Комунальному підприємству

" Броварської міськоі ради «ТелеC'l}'ДЇJI «Наше місто))
2. Контроль за ВИКОНlUIНJIм цього рішеННJI П~КJIасти H~ пос~
комісію з питань регламеmy, депутатсько! етики, Д1JIЛЬнос'П

засобів масової інформації та контролю за виконaннJIМ рішень
міської ради, на посtiйнY -комі~ію з питань комунальної власноcni
та приватизації 'Щ ёс;ІфощаРJl:1liс~кОї ради Сапожка І.В.
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Міський голова
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В.О. Антоненко
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від Df~ 4l)нJ. .-А
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ПОДАННЯ:

___І.м.Куліш

1'2f'~t
~

В.О. директора
СЕКТ <<Наше місто»
ПОГОДЖЕНО:
Секретар
Броварськоїміськоїрцди

~~~'-__~~_' .Сапожко

Начальник фінансового

.

~м.зеленсь~

.

УПРa.в.JI1ННJI

В.О. начальника

~

управління комунальним майном

,

Начальник

<..

,

7

гяr
........

юридичного BJДЦUIy

Т.І.ДВlПOК
с"')

І.Г.Лавер

Начальник загального

Н.І.г.натюк

вщцшу

Голова комісії
з питань регламеmy, депутатської етики,

діяльності засобів масової інформації
та котролю за виконaвнni

рішеНь міської ради

Голова комісії
з питань комунальної власності

та приватизації

г-т-

~
_____
В.Г.Опалько

Додаток
До рішення

Броварської міської ради

Від

Н!!

,zO/N'.zNJ,. ~

J.lrf- I't?

-()Г

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
м. БроваРІ!

« 05 » січня 2007

~и, що ~Jiжче ~ід~исалися, комісія, що діє на підставі рішенНJI Броварської міської ради

КИІ~СЬКОІ облаСТІ BI~.05.x.2006p заN!! 120-09-05 У складі:

КуЛІШ Ірина Миколаl~на - в.о директора - головний редактор Студії ефірно-кабельного

телебаченНJI «Наше МІСТО», голова комісії',

Баба-Мірзо~~~ Альбіна Валентинівна- головний спеціаліст 10рИДИЧНОГО відділу, заступник

голови КОМ1Сl1;

Петренко Світлана Миколаївна - завідуюча творчим відділом Студії ефірно-кабельного
телебаченНJI «Наше містш), секретар комісії;
Члени комісії:

Данюк Тетяна Іванівна - в.о. начальника управліННJI комунальної власності;
Миненко Валентина Львівна - головний бухгалтер Студії ефірно-кабельного телебаченНJI
«Наше місто»
Панін Віталій Юрійович

- телеоператор Студії ефірно-кабельного телебаченНJI «Наше

місто»;

Саченко Наталія Іванівна - начальник управлінНJI економіки

.

склали цей акт про наступне:

Студія ефірно-кабельного телебаченНJI , що приnиниє дiJlльність, передає, а Комунальнf'

підприємство Броварської міської ради «Телестудія <<Наше місто» (далі -mдnpиємство) ,
що утворюється, приймає майно та зобов»изанНJI за нижченаведеною структурою:

РОЗДіл

1. матері8JIыіi актпвu

1. Основиі засоби за вартіСТІО 517620грн.50коп. згідно описів, що додаються на
9 (дев»ити) аркушах
. .
•.
2. Інші необоротні матеріальні активи за варпспо 19752 грн.09 коп. ЗГ1ДRО описІВ, що
додаються на 4 (чотирьох) аркушах
З: М'
уму 518 грн 76 коп згідно опису, що додається на 2 аркушах
А .~~Іали H~ с .
ному' збері~ні за вартіспо 99995грн. 16 коп. згідно опису,

4.

nAl.t'ШИ на В1ДПов1ДaJIЬ

що додається на 2 аркушах

РОЗДіл 2. Фінансові зобов»взаIIIIR

•

•

YТНJI

1. Дебіторська заборговаНІСТЬ - ВІДС
2. Кредиторська заборгованість - Btc~ має
З. Поточних рахунків в установах aRКlВ не
. 3 ЮрlfДllчні зобов»взаDDВ
.
••
•
і во-кабельного телебачеННJJ «Наше МІСТО» з
1 Договори, укладеНІ СТУДІЄЮ бе~ р
,.nvr згідно реєстрів, що додаються на 1 аркуші.
РОЗДІЛ

постачальниками товарів, ро Іт та ПО-А,,"

Розділ 4. воменклатур~ ~D)Р:прВав згідно описів Н!! 2, 20, 3 (додаються)

1. Справи за 2001-2006 : 48 (сорок ВІСІМ

РОЗділ s. Трудові BЇДIIOCIIIIII

Трудові віДНОСlfНИ з усіма працівниками на дату вивільнення врегульовані nOBHicno
ПЕРЕДАВ: В.о. директора Студії
ефірно-кабельного телебачення

«нашем~

~r

ПРИЙНЯВ: В.о. директора кп
«Телестудія «Наше місто»

~ I.М.Куліш

І.М.Куліш

Голова КОАІ;С;Ї:

В.о. директора -головний редактор

СЕКТ «Наше місто»
ЗасmУl2НUК гОЛОВII1\ОАI;С;Ї:

__-+~.,;z;~~,.:..:п....,~~f{~"'
_____КУЛіШ І.М.

Головний спеціаліст юри
ДlfЧНОГО відділу
Секретар КОАІ;С;Ї:

------~~~~----~Баба-Мірзоєва А.В.

Зав.творчим.відділом СЕКТ

____

«Наше місто»
Члени КОАІ;С;Ї:

~L-~~--------_

Петренко С.М.

В.о. начальника управління
комунальноівласносri

__-2~~________~

анюкТ.І.

Головний бухгалтер СЕКТ
«Наше місто»

;

Телеоператор СЕКТ
(<Наше місто»

Начальник управління економіки

Міський голова

--~~~~~------

Миненко в.л.

ПанінВ.Ю.

--~~77~-------

Саченко Н.І.

------~~------

В.О.Антоненко

