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Про припиненНJI діяльності

І

Броварського ~ИРОбничого управлінНJI комунального господарства
IПЛJIXом иого приєднаННJI до комунального підприємства

«Служба замОВНИКа».

з

метою

вдосконалеННJI

роботи

комунальних

підприємств:

Броварського виробничого управліННJI комунального господарства та R]]
«Служба замОВНИКа», що надають споріднені послуги населенню, та з метою
оптимізації організаційної структури вказаних підприємств, розгJIJIНYВПІИ
подання управління житлово-комунального господарства Н!! 02-157 від 16
квітня
ст.

2007 року, керуючись ст. 104, 105, 106 Цивільного кодексу Украіни,
S9 Господарського кодексу Украіни, п.зо ст.26 Закону Украіни <d1po

місцеве самоврядуванНJI в Украіні», враховуючи рекомендації постійної

депутатської комісії з питань комунальної власності та приватизації міська
рада:

ВИРІШИЛА:

I.ПршІИВИТИ діяльність Броварського виробничого упрaвлiнwI комунального
господарства далі (БВУКГ) ПIЛJlXом його приєдн8ННJI до комунального

підприємства «Служба замовника» з

01.01.2008 року.

2. Утворити та затвердити склад комісії з припинення діяльності БВУКГ
згідно з додатком 1.
з. Голові зазначеної комісіі Голубовському г.п:
Здійснити

3.1

відповідні

.

організаційно-правОВІ

З~ОДИ

. щ~до

припинення діяльності БВУІ<Г У встановленому порядку в терМІН не ШЗН1Пlе

01.11 2007 року.
3.2 Розробити
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виро НИЧОІ
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та затвердити заходи по проведеншо peKo~CТPyкцtl

кп IIСлужба замовника» з ypaxyвaRНJIМ зБІЛЬшення
. та працюючих до IS..
OS 2007 року.
рту"
механіЗМІВ

КІЛЬкоСТІ автотранспо

,
. . БВУКГ встановити строк ДЛJI
3.3 В зв'язку з прШІиненням Д1Яльн~сп .
·
... едиторам протягом 2-х МІСЯЦІВ. •
заив І претенз1И кр
..
..
на затверджеННJI МlСЬКОI ради передавальнии
3.4 Оформити та подати
.
17 гpiVДНJI 2007 року.
акт у терМІН до

J

І

БВУКГ дО кп «Служба замОВНИКа» генеральному

4. у зв'JlЗКУ З приєдн~амовНИК&» Ковризі П.І. привести у відповідність
директору кп «~ЛУЖ а з кп «Служба замОВНИК&».
Статут та ІПТаТНИИ розклад
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S, I~ОI#'fJJол,,!lП "НJ(OJfаппям даного ріmевия покласти на заступника міського

nmOljH rолуtiQ"~JJJ(ОГО Г.Ц. та дe{lYТ8TCЬКY комісію з питань комунальної
Шllf6l10lY,'j 'га ПРJfРltтизації.
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В.О.Антоненко

Подання:
-начальник управління житловокомунального господарства

Погоджено:

-секретар ради

-заступник міського голови

~-І-І_ _ _ _ _.І.В.сапожко

Г.П.ГолубовсьКИЙ

1t1"'J

-начальник юридичного відділу

-начальник фінансового управління

с: а Ir.JIaвep
~4'::~~~~А..М.Зеленська

-виконуюча обов'язки начальника

упрawriвникомунальноївласносri

-начальник загального відділу

,

-голова комісії з питань
комунальної власності
та приватизації

~

"J6P~~_Т.І.дашоК

Н.І.ГнатюК

--...;..-....;;;;;...-

Додаток 1
рішення Броварської

міської ради

від 1/1. 09. ~ Nи ~ -./# -f)Г

• •0

СКЛАД

КОМІсії з припинеВИJI
·
• Броварськоrо виробиичоrо
•
ДU!ЛЬиоСТ1
упраВЛJВИИ Комуиальиоrо rосподарства IПJIJIXОМ йоrо
приєдн8ВИJI до комуиальиоrо підприємства "Служба
З8Мовиика"

Голубовський

заступник міського голови,

Григорій Павлович

голова комісії;

Пелих

голова постійної комісії з питань

Марина Аркадіївна

комунальної власності та;
приватизації, заступник голови

комісії;

Полив' яний Олександр
Леонідович

юрисконсульт П категорії І<П

"Служба замовника", секретар комісії

Члени комісії:
Андріївський

депутат міської ради

( за згодою);

Вадим Анатолійович
Дашок

виконуюча обов' язки начальника

Тетяна Іванівна

управління комунальної власноcri;

Зеленська

начальник фінансового управління;

.Aиroніна Михайлівна
начальник юридичного відділу;

Лавер

Ірина

Григорівна

Майброцька
J.hoбовмиколamна
Морозова

Валентина Олексіївна
Коврига
Павло Іванович

Орлов
Станіслав Олександрович
Сердюк

головний бухгameр І<П «Служба
замовника»

начальник управління житлово
комунального rосподарства;

генеральний директор "Служба
замовника" ;
начальНИК виробничого управління
комунального господарства;

депутат міської ради ( за згодою);

Юрій Андрійович
Яворська

J.hoбов Дмитрівна

Міський голова

головний бухгалтер Byкr

ВоОо Антоненко

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвсько! ОБЛАСТІ
Упр
.
аВЛIННR Жllтлово-комунального господарства
07400 к••івськв обла
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ров.р", вул. Кllівськв, 292, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16

Від d-PII. &VI
НаН!!

Міському голові

за
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Антоненку в.о.
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Про розгляд проекту рішення
на сесії Броварської міської ради
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ПОДАННЯ

Шановний Вікторе Олександровичу!

На виконання заходів "Програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства М. Бровари на

2003-2005

роки та

на перспективу до
міської ради від

2010 року", затвердженої рішенням Броварської
23.01.2003 року Ng 162-10-24, з Метою вдосконалення

роботи комунальних підприємств, що надають споріднені послуги

населеmпo

та

опrимiзації

організаційної

сгруктури

підприємств

Броварського виробничого управління комунального господарства та

комунального підприємства "Служба замовника" прошу Вас винести
на

розгляд

Броварської

пр~ення

~носп

комунального

міської

господарства

ради

Броварське
ІШІЯХОМ

проект

рішення

виробниче
ЙОГО

"Про

управління

приєднання

комунального підприємства "Служба замовника".

Начальник управління

в.о. Морозова

до

