
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Пр~ внесення змін в Статут Комунального 

ПІдприємства Броварської міської ради 
«Бровари-Флора» 

Розглянувши подання. директора комунального підприємства «Бровари 
• Флора» Юхненко Т.Б. вІД 18.03.2008 Ни 26 щодо необхідності внесення 
змін до Статуту комунального підприємства Броварської міської ради 
((Бровари-Флора», затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
16.12.2004 року N!! 592-28-24 , враховуючи рішення Броварської міської ради 
від 29.11.2007 р. N!! 503-29-05 "Про надання дозволу на безоплатну передачу 
вартості об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту, що 
перебувають на балансі відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради", на підставі ст. 29 Закону Украіни «Про державну реєстрацію 
юридичних та фізичних осіб-підприємців», керуючись п. зо ст. 26 Закону 
Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні» враховуючи рекомендації 
постійних комісій з питань соціально-економічного та культурного розвитку 
бюджету, фінансів і цін та з питань комунальної власноСТЇ та приватизації 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 
10 Внести· 52 Статуту комунального підприємства Броварсько! 

зМІНИ в п. .. .. фонд в сум! 
міської ради <<Бровари-Флора» встановити Статутнии 
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ПОДОІІІІВ: 

Директор кп "Бровари-Флора 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 
фінансового управління - заступник 
начальника 

Начальник юридичного відділу 

,.,.- Т.Б.Юхненко 
-+---IoIoI~--

~ Т.О.Сторожук 

с- ~Лавер -
Начальник загального відділу ~i:=_ ИJ.Гнатюк 
Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 

Голова постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації 

000271 

_~ЩІІ,Ч---:А.В.Булка 

_~~---..:М.А.Пелих 



БРОВАРСЬКА МІСЬК 
КОМУНАЛЬНЕ ПIДПр~:АДА КИ,ВСЬКО, ОIJЛАСТІ 

МСТВО "GРОВАРІІ-ФЛОРА" 
Аарсс.: 07400, кII'а&:ыcll Обл., М. ІіРОІа І 
І)'Л. ЧеРllяхоа&:ького, 28 Р І 
Ten.8(04494)~.2-84 

Про внесення змін до Статуту 
кп Броварської міської ради 
<<БроваримФлора» 

ПОДАННЯ 

КО.ll 3334.0179 
Р\р 2600200283600. 
МФО 321808 GФ АТ ccYкpll16alllCD 

МіСЬКОl\lУ голові 
1\1. Бровар .. 

AllTOllellKO В.О. 

Шановний Вікторе Олександровичу І 

кп «БроваримФлора» просить Вас розгмнути на сесії Броварської 

міської ради питання про затвердження змін до Статуту кп Броварської 

міської ради « Бровари м Флора», відповідно до рішення сесії від 

29.11.2007 року Н!! 50Зм29м05 про поповнення статутного фонду 

підприємства - будівництво павільйону бюветного водопостачання по 

вулиці Грушевського м. Бровари вартістю 1054757,14 грн. 

3поваroю, 

директор кп «Бровари - Флора» 
Т.Б. Юхненко 
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