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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Київської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г Про

безоплатну

передачу

з

балансу

тери:орі~ьного

центру

обслуговування

пеНСІонеРІВ

самітних

непрацездатних

та

громадян м. Бровари на баланс Центру ранньої та
медико

-

педагогічної

реабілітації

дітей

_

інвалідів частини будівлі по вул. Гагаріна, 8-а.
РозгJIJJНYВПІИ звернення територіального центру обcnyrовування пенсіонерів
та самітних непрацездатних громадян від 30.05.2007 Н!!185 та відділу у справах

сім'ї та молоді Броварської міської ради від
30.05.2007 Н!!01-09.1-253,
керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України ,,про місцеве самоврядування в
Україні" та Законом України "Про передачу об'єктів права державної та

комунальної власності", враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної
власності та приватизації, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу з балансу територіального центру
обслуговувaннJI пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян на баланс
Центру ранньої та медико - педагогічної реабілітації дітей - iнв~iB ~ідділу У

справах сім'ї та молоді Броварської міської ради частини БУДІВЛІ по вул.
ГагарінІ, 8а площею 764,95 КВ.м.
. ... '"

2. Керівmпcaм вищевказаних комунальних ОРГ~I~ац1И з~1ИСНИТИ пере~ачу з
балансу на баланс вищезазначеної част~и БУДІВЛІ та ВІДобразити зМ1НИ в
сІОІВДЇ основних засобів згідно
_ Д1Ючого законодавства.
.
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Міський голова

В.О.Антоненко

&0$
O-~

м.Бровари

Biд.I?~ct~.
Н!! .J6J. - JJ. - d
!АТ

....___.2005 ро 3"".. NII 155-2tЮD

,.6pO.apa.n "",-,..--

ПОДВНІІВ:

виконуюча обов'язки

начальника УправліННJI
комунальної власності

"'-;iIU"!i~t---- Т.І.ДаНЮk

ПОГОДЖЕНО:

-

'-Н#-_ _ _ _І.В.сanожко

секретар ради

-заступник

В.В.Руденко

міського roлови

~~м-,,*--~

І

-:-

началь~ юридичного відділу

-

начальник загальноro відділу

-

голова комісії з питань
комунальної власності
та приватизації

000530

Н.І.ГнатюІС

І.

_ _~~----:М.А.ПeJIИX

ТЕРИТОРІАЛЬНий ЦЕНТР
овСЛУГОВУВАІШЯ IIEВСІОIlEРШ ТА САМІТНИХ НЕПРАЦЕЗДАТІІИХ ГРОМАДЯН

07400, М. Бровари КllіВСЬКОі оБJl., ВУJI. ю. rarapiHa, 8-а, ТeJI. 5-31-89
]і

185 від 30.05.2007

НаН!

з8,_ _ _ _ __

Міському

rOJloBi

Антоненку в.о.

Про предачу приміщення

Шановний Вікторе Олександровичу!

Відповідно до рішеННJI виконавчого комітету від
«Про створеlШJI Центру ранньої соціальної реабілітації дітей

Вас поспрИJIТИ у передачі частини приміщенНJI

754,75

-

24. 12.2002р.

Н!!491

інвалідів», просимо

м2 територіального центру

обслуговувaннJI пенсіонерів та самітних непрацездатних ГPOMaдJIН м.Бровари за

адресою: м.Бровари, вул.Гагаріна 8-А, на баланс Центру

ранньої

реабілітації дітей - інвалідів.

3повaroю

П"р

.

'УІ etmIp теРИТОРI8JIЬНОro це
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g

-."А Л.М.Тащева
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соціальної
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІдцІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
07400 Київська область, М. Бровари
вул. Гагаріна, 18, к.3 12-3 13
Тen.lфакс: (294) 6-57-86
. Від 30.05.2007 р. Н201-09.1-253
НаН2

за

Розрахунковий рахунок

N! 35416004001745
МФО 821018 УДК в
Київській області М. Київ
код 23582074

-----

Міському голові
Антоненку в.о.

Про передачу приміщення

ЮВановний Вікторе Олександровичу!

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 24.12.2002р.
Н!!491 <<Про CТBOpeHНJI Центру ранньої

соціальної реабілітації

інвалідів», просимо Вас посприяти у передачі частини приміщеННJI

м2

територіального

центру

обслуговувaННJI

дітей

754.75

пенсіонерів та самітних

непрацездатних ГPOM8ДJIН м.Бровари за адресою: м.Бровари, вул.Гагаріна

А,

8-

на баланс Центру реабілітації дітей - інвалідів.

3повагою

Начальник відділу

т.м.Ковкрак

Збі

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИШСЬКОЇ ОБЛАСn
VПPАВ~КО~льноівЛАСНОСП
07400, м.ІіРОВВРII, вул.Гагаріна.l В, т. 5-10-63

Міському голові
В.О.Антоненко

УпрaвлiнwI комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської
міськоі ради в червні

2007 року наступне питання:

Про безоплатну передачу з балансу територіального центру
обслуговувaииJI пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян м.Бровари
на баланс Центру ранньої соціальної реабілітації дітей - інвалідів частини

1.

будівлі по вул. Гагаріна, 8-а.

Виконуюча обов' ЯЗКИ начальника

УпрaвлiнwI комунальної власності

Т.І.Даюок

