
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИТВСЬІ<оі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу на списанНJI приміщенНJI 
музичної школи та господарських споруд по 
вул.Кірова,28, що перебувають на балансі 
відділу культури Броварської міської ради 

J:) 

на підставі акту обстежеННJJ технічного стану будівлі музичної школи та 
підсобних приміщень по вул.Кірова,28 від 22.11.2007, керуючись пунктом 5 
,стапі 60 Закону України ,,про місцеве самоврядування в Украіні", 
враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання приміщеНИJI музичної школи та 
господарських споруд по вул.Кірова,28, що перебувають на балансі відділу 
культури Броварської міської ради, згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу' культури відобразити зміни в складі основних 
засобів на підставі актів на списaнНJJ. 

3. Контроль за викон8ННJIМ цього рішеННJI покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради 
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ПОДDННR: виконуюча обов'JlЗКИ н~:альника . 
УпрввлЇИИЯ комунальНОI влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обqв"JlЗКИ начальника 
загального відділу - головний спеціаліст 
загального відділу . 

- голова комісіі з питань 
комунальної власності 
та приватизації 
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N2 Назва 

з/п основного 

засобу 

1. ПриміщеИВJI 

музичної 
IJП(оли 

2. Сар8Й 

3. Туалет 

Всього: 

Додаток 
до рimеВИJI Броварської міськоі 
ради 

від И,~(,~· 
~ StJ1-J(l-оlJ 

Перелік основних засобів, що ПЇДJIJIraють списаншо 
по відділу культури Броварської міської ради 

Іввеитарний Площа Причина Первісна Знос (грн.) Залишкова Рік 

номер (кв.м.) списанн.и вартість вартість введен-

(грн.) (грн.) НJl в 

експлуа . 
тацІЮ 

10310002 ' 378,0 ФізИЧНИЙ знос 79907,00 79907,00 -- 1966 
конС'ІрУКТИВНИХ 

елементів будівлі 

10310003 9,0 Фізичний знос 363,00 363,00 - 1971 
конС'ІрУКТИВНИХ 

елементів будівлі 
10310005 3,0 Фізичний знос 1201,00 1201,00 - 1966 
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ПОДанНJJ: 

виконуюча обов'язки начальника 

Управління комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

~c6,IC---н~:...--: __ Т.І.Дашок 

___ ~~ __ В.О.Аидрєєв 
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