
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надання дозволу на безоплатну передачу І 
управліннJO освіти автобуса БАЗ-А-079.20 
"Турист", що перебувас на балансі виробничого . 
упраВЛІННЯ комунального господарства 

Розглянувши подання управліllllЯ освіти Броварської міської ради від 
16.05.06. Н!!466, керуJOЧИСЬ пунктом 5 статті 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та Законом України "Про передачу об'єктів права 
державної та комунальної власності", врахОВУJOчи рекомендації комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу управліннJO освіти Броварської 
міської ради автобуса БАЗ-А-079.20 "Турист" гос Н2АІ24-09 АК, інвентарний 
номер 1127, балансова вартість 154583,33 грн., що перебуває на балансі 
виробничого управління комуналыІгоo господарства. 

2. Передачу вищевказаного основного засобу оформити згідно з вимогами 
діJOЧОГО законодавства. 

3. Контроль за виконанням ,1:\~HOГO рішення покласти на заступника 
міського голови Возняка G;l\1.. ' ' 'о":.':',: 
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В.О.Антоненко 

ЗАТ .Броввре .. ". дpyapнR" 2005 р, 3ам, НІ 155-2000 



ПОД81IНЯ: 

ВИКОНУlоча обов'язки 
начальника Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

мїСЬIСОГО голови 

- начальник IОРИДИЧНОГО відділу 

- начальник загаЛьного відділу 

- голова комісії з ПИТань 

КОМунальної власностї 
та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛlНВЯ ОСВІТИ 

07400 АІ. Бровари IІ\.Іл Л . 
_ ' -",. агаРl1lа 18,,,,ел (294) 5-J4-8J, 5-J4-82.7-23-79 
від p:J. P~. І)-і!- Не d{ .,(.,- <t:"'1 
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~ с:1 ".. ~~... • .. :.ft--~~ В~КОНУЮЧОМУОбов'ЯЗКИ 
~ ~ ~ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

заступнику міського 

~ І' .JL- голови Возюпсу С.М. 

"'/ ихайловичу ! 

~~y. ~ . Б ... .. 
правЛ1ННЯ ОСВІТИ роварСЬКОI МІСЬКО1 ради ПРОСИТЬ Вас розглянути 

питання можливої передачі автобуса БАЗ - А- 079.20 «Еталон» (балансова 
вартість якого становить 15458З.ЗЗ грн.) із балансу ВУГК на баланс управління 
освіти, враховуючи пропозиції ВУГК (додається) для організаціі перевезення 

дітей та педагогічних працівників. 

3повагою 

Начальник управління освіти 

Лозовський 
5-10-04 

В.І.Онищеико 
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