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БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

Про встановлення пільгової орендної плати

Розглянувши звернення громадської організації "Центр духовної та

соціально-психологічної реабілітації "Перемога" від 05.02.2007, врахОВYlочи
необхідність проведення заходів по реабілітації осіб, які мають наркотичну
залежність, керуючись пунктом

4 статті 19 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна", статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в У країні", враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань комунальної власності та приватизації, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Встановити громадській організації "Центр духовної та соціально
психологічної реабілітації "Перемога" орендну плату за оренду нежитлового

приміщення, розташованого за адресою : м.Бровари, вул.Калініна,6 у розмірі

1 грн в рік.
2. Начальнику управління освіти Онищенку В.І. внести відповідні
зміни

до

договору

оренди

нежитлового

приміщення

з

вищевказаним

орендарем.

з. Контроль за виконанням ЦЬОГ9 рішення покласти на заступника

міського голови Возняка С.М.
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Секретар ради
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І.В.Сапожко
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м.Бровари

від

"J.t"

"p6h1~ 2007 Р

Н!! ,;ІН- ~.y - (),г

ЗАТ Jipo8llpOll8 iJp1'fDPНll. 2005 Р 3аІІ. Nl155-2fЮO

ПОДАННЯ:

ВИКОНYlоча обов' ЯЗКИ
начальника Управління
комунальної власності начальник відділу оренди
та приватизації

....

4~~--- Т.I.дВIІЮI\

ПОГОДЖЕНО:

заступник міського голови

начальник юридичного

відділу

'---~~=---+-4-- С.М.ВОЗНJК
,.....--,

с

dІ.г.лавер

начальникзагanьного

відділу

~~::::::::~__ H.I.ГHaТJOX

гоnова постійної комісії
з питань комунальної

власності та приватизації
--~--;....-.

УОООіі

М.А.лел llХ

nІ. Сеnter аІ spiritual and sac:ial- psychalagic altertrealmtnls

ДРОВІ.Ч!
До Вас звеРТВСТЬСJl гр адс
IзаціJl "Центр духовної та соціВnЬНО-ПСIIXОПОгічної
Реабілітації "Перемога". При переГJIJIДі методів розрахунків орендної плаПI від 5. 10.2006
НІ! 118 -09-05 ДЛJl нашоі організації були скасоввні пільги ІІа ореJlДНУ плату.
ГО "Перемога" не отримує державного фінанСУВВННJI, також МІІ не маємо підтрllМКlI від
Донорів та благодійних організацій. Натомість намагаЄМОСJl самотужки віднвПnl можnивості тв
реСурСІ! ДЛJI існуванНJI, та запровадити програми і проекти ДЛJI боротьби з ПОШflреННnI
наркоманії та вnкоголізмом в нашому місті. ОрганізаціJl є неприбутковою тв працює JlК
соціальна структура нашого міста.
Центр

було

створено

з метою допомогти молоднм людям

звільНИТИСJl

від

наркотичної

ЗDJJежності, змінити coцiВnЬHY поведінку та принести користь суспільству. Центр надає наСТУПllі
послуги, Jlкі є БОКОШТОВПIIМII:
реабілітаціJl алко- та наркозалежних;
індивідуальні консультації залежних тв близького оточенНJI (родичів,друзів) залежних;

-

профілактичні лекції в учбових зaкnадах міста тв навЧВННJI ШК01Ulpів навичкам здорового

-

психологічно-соціальна допомога ВШ-інфікованим;
В приміщенні Центру за ініциативи Броварського міського Центру соціальних служб ДЛJI

способу ЖИТТJl;

сім'ї, дітей та молоді відкрито КОНСУJllaТВТИВНИЙ пунп "Довіра" по роботі з ін'єкціАнІВІІІ
споживачами наркотиків, в JlКОМУ співпрацюють різні фахівці нашого міста: лікарі-наркологи,
лікарі-інфещіоністи, психотерапевт тв соціальні прицівникї нашого реабілітаційного центру.
3 2001 року, за рішеННJIМ Броварської міської pIДН, Центр розташовано по вулиці
КlUlівіва, 6 в приміщенні колишнього ДИТJIЧого садка (житлова площа 368,9 кв. м.), за умови
орендної плати 1 ГРИВНJI на рік. Тахі умови спрИJIЛИ розвитку Центру: за 5 років курс реабілітації
Від залежності ПРОЙШJIО 250 осіб, і з них 59 - мешканці міста Бровари, JDd повернуnиCJI до
повноцінного ЖИТТJI. Бщто молодих moдей з інших міст Украіни також змогли отримати
допомоry в нашому Центрі.
ЛРОСШ'О ВІІС ІІОСllр,,.т,, • • "рl"'ЄІІІІI ІІШnllll1lR ІІрО nоdО.ЖЄІІIIR opelld" nрш.іIlfЄIІ',. 311

1...0." ОlUlllm" ІгР".1IR 1111 рІк, de p03Jt./llfelI0 1111'" ДЄllmр.

Директор Центру
"Перемоra"

OS.02.2007p.
УКРІТНІ, киіlсыс8 06n., М. БРОlари, 01400, вlс 42
plр 26005410019571 8 АКБ "Укрсац6анк", МФО
ЄДРпоу 28018235

ПетрУІС А. В.

6рош..JсьИIlA rt\B~~
І qхlд"иіі W -{~

.

Л~ ••
, .tLe-

р.
Тen.:

(044 94) ~91-12

E-matl: r.c.perвmogaamalLru

www.narkoperвmagLorg.ua
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlВСЬКОї ОБЛАСТІ
YDPАВЛПЮ[ЯКО~НОівЛАСНОСП
07400. М.6роваР'І. вуn.ГаПlріиа.18. Т• .5-10-63
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ПОДАННЯ

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської
міської ради у лютому 2007 року питання «Про встановлення пільгової
орендної плати».

Виконуюча обов'язки начальника
Управління комунальної власності

Вшс:Даиюк

4-61-17
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Т.І.Данюк

