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БРОВАРСJ,КЛ МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання ДОЗВОJlУ ІІа безоплаТIlУ передачу 
основних засобів, що знаходяться на балансі 
комунальних установ 

Розглянувши звернення міського ІСУЛЬТУРНОГО центру від 20.02.2007 Н!! І S, та 
ynравnіння освіти від 27.02.2007 Н!!244 та від 28.02.2007 N!!2S7, кеРУIОЧИСЬ 
пунктом 5 статті 60 Закону України ,.1 (ро місцеве самоврядування в Україні" та 
Законом України «Про передачу об'сктів права державної та комунальної 
власності», враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу: 
1.1.3 балансу міського культурного центру на баланс управління 

економіки Броварської міської ради - КОМП'JOтера C~leron D 2S33 ~Hz в 
КОМІШекті, інвентарний номер 10480008. залишкова BapncTL 3844,84 грн., 

1.2.3 балансу управління освіти ІІа баланс Навчально-виробничого центру 
ТВорчості молоді _ автомобіля БАЗ 2109, реєстраційний номер 02807 КМ, 
інвентарний номер 1 OS 1 0006, залишкова вартість 0,00 грн.; . 

1 3 З б . аня освіти на баланс виконавчого КОМІТету 
. • алансу управт OНz, . й 

Броварської міської ради _ комп'ютера Celeron D 2533 Інвентарни номер 
10480109 залишкова вартість 2024,ООгрн. . 

, засобів оформити зпдно з вимогаМIІ 2. Передачу вищевказаl1l1Х основнИХ 

діючого законодавства. . шення n класти на заступника міського 
3. Контроль за ВИІСОНaRIDIМ цього p~ =.~ 
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Секретар ради 
.В.Саложко 

м.Бровари 
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ПОДОІІІІЯ : ВIiКОНУlоча оБОВ'JIЗЮі 
началЬНИIСО Упрuвління 
комуналЬJlОЇ власності 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- начальник IОрИДИЧНОГО відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної влаСIlості 
та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоУ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

07-100 .\f. Бровар", ву ••. rUlupilla 18. те.'І (294) 5·14-81, 5.14-81,7.2З.79 

-;ід J.l, 01. () t л · Н!! ,/''1 - , 
НаН!! за __ -

Управління ~TIi ашого дозволу на придбання автомобіля 
БАЗ 21 09 peєcтp~02807 КМ, 1993 року випуску, 
кузов Н!! ХТ А 21090 OR 1418245 із балансу управління освіти на баланс 
Навчально-виробничого центру творчості молоді дnя використання як 
тренажера у вивченні будови автомобіля. 

Начальник управління освіти В.І. Онищенко 

--- ----



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

07400 д Бровар". в,..,. razapilla /8. mе.'І (194) 5·/4-8/ 5./4-827.11.79 

., 

Міському голові 
АІІТОІІСШ(У В.О . 

лександровичу! 

Управління осв' кої міськоі ради просить Вашого дозволу на 
передачу комп'JOтер eron р 2533 6 Нц із управління освіти в земельний 
відділ міськвиконкому для організаціі роботи. 

Начальник управління освіти В.І.Онищенко 

Головний бухгалтер ЦБ Н.n.Ошкало 
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