БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київська! ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г Про .над~ня дозволу на безоплатну передачу І
засоБІВ зв язку на баланс Броварського управління

ГУ МНС України в Київській області

на виконання <<Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки в
м. Бровари на період до 2010 року», з урахуванням листа Броварського
управління ГУ МНС Украіни В Київській області від 28.11.2007 N!!З976,
керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Украіні" та Законом України "Про передачу об'єктів права державної та

комунальної

власності",

враховуючи

рекомендації

комісії

з

питань

KOМYН~Hoi власності та приватизації, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу Броварському управліишо ГУ
МНС Украіни в Київській області засобів зв'язку на суму 70950,00 грн., що
перебувають на балансі виконкому Броварської міської ради, згідно з
додатком.

2. Передачу вказаних засобів зв 'язку оформити згідно з вимогами діючого

законодавства.
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Перелік засобів зв'язку,
що передаються з балансу виконавЧОГО комітету Броварської міської ради
на баланс Броварського управління ГУ МНС України в Київській області
Назва засобів зв' язку

Н!!

Кількість

Вартість

Сума

грн.

грн.

3 компл.

5500,00

16500,00

15 шт.

1090,00

16350,00

13 шт.
13 шт.
15 шт.

1265,00
784,23
220,00
68,00

16445,00
10195,00
3300,00
8160,00
70950,00
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Управління комунальної власності

Т.І.Даиюк

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови

_ _ _ _~--B.O.Aндpєєв

-

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОї ВЛАСНОСТІ
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Подання на раду

ПОДАННЯ

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської
міСЬКj»Ї ради в грудні

2007 року наступні питання:
" 1. Про надання дозволу комунальним підприємствам та організаціям на

спис~ основних засобів, що перебувають у них на балансі.

V2.

Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної
громади м. Бровари.

\/ З. Про надання дозволу на безоплатну передачу засобів зв'язку на

баланс Броварському управлінню ГУ МНС Украіни в Київській області.

ан

а,б.

-4.

Про

порядок

і

нормативи

відрахування

господарськими

організаціями до місцевого бюджету частини прибутку (доходу) за

резУ.лr:атами Фінансово-гос~одарської діяльності У 2007 році. ..
5. Про встановлення пшьгових орендних ставок та орендно! плати.
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