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Про внесення змін до рішення Броварської міської 
p~ від 17:04.2007р. Н!!287-19-05 "Про припинеННJI 
ДІЯЛЬНОСТІ Броварського виробничого управління 

комуналЬНОГО господарства шляхом його приєднання 

до комунального підприємства "Служба замовника" 
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Розглянувши подання начальника управління житлово-комунального 

господарства Морозової в.о. від 19.10.2007р. Н!!02-472, враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, керуючись ст. ст. 104, 105, 106 Цивільного кодексу Украіни, СТ. 59 
Господарського кодексу Украіни та п.30 ч.l ст.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", міська рада 

ВИРІШЛА: 

1. Ввести зміни в рішення Броварської міської ради від 17.04.2007р. 
N!!287 -19-05 ,,про припинення діяльності Броварського виробничого управління 
комунального господарства ПІПИХом його приєднання до комунального 

підприємства "Служба замовника": 
1.1. В пункт 1: замість дати 01.01.2008 читати дату 01.05.2008. 
1.2. В пункт 3.1: замість дати О 1.11.2007 читати дату 01.04.2008. 
1.3. В пункт 3.4: замість дати 17 гpyДWI 2007 року чита~ дату 15 квітня 2008 

року. . . 
2. Контроль за ВИJ(ОНaIJНSВ.J~~оro~~~енвя покласти на застyпmпcа МІСЬКОГО 
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Секретар ради 
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поДАННЯ: 

.. начальНИК управліннЯ 
JЮИТлово-ко~ального 

господарства 

пОГОДЖЕНО: 

.. заступник міського голови 

.. начальник фінансового 
управління 

.. начальник юридичного відділу 

.. начальmпc зaraльвого в' . 

..... .... .. голова ПОСТ1ИИОl KOWcn з питань 

комунальної власностї та приватизації 
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;и4 ...- в.о. Морозова 

&::::'::tI- Г.П. Голубовський 
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А.М. Зеленська 

І.Г. Лавер 

--=--_---J~-М.А. Пелих 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоJ ОБЛАСТІ 

Управління житл ово-комунальногогоєподарства 

07400, КиУвська область ]І 
,М. ровари, вул. rarapiulI, 8-8, т/ф 6-04-13, Т. 5-20-16 

Від ц. ІР. ~(}(J~ Н!! P!-Y-l-/: . 
На Іі!! за Виконyzочому 060В' ЯЗКИ міського 

Про внесеШіЯ змін в рішення 
міської ради 

голови- заступнику міСЬКОГО 

голови 

Андрєєву В.О. 

Секретарю Броварської міської 
ради 

Сапожку ІВ. 

СЛ УЖБОВА ЗАПИСКА 

з метою безперебійного виконання послуг по поточному 

утрим:аннІО об' єктів благоустрою міста, у зв'язку з невиконанням 

заходів по реконструкції 6ази кп "Служба замовника" та для 
своєчасної підготовки річної звітності виробничим управлінням 
комунального господарства прошу Вас винести на розгляд 
Броварської міської ради питання "Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради "Про припинення дія.л:'?нocri Броварського 
виробничого управліннЯ комунального господаРства шляхом його 
приєднання до комунального підприємства "Служба замовника" 

Зповaroю, 
Начальник управліннЯ 

CM8JJЬКO 
6-04-13 

в.о. Морозова 
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