
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішення Броварської міської І 
ради від 17.04.2007 року N!!287-19-05 

"Про припинення діяльності виробничого 
управління комунального господарства 

шляхом його приєднання до комунального 
підприємства "Служба замовника" із змінами 

від 25.10.2007 N!! 477-28-05 

Розглянувши подання начальника управління житлово-комунального 
господарства Морозової В.О. від 18.04.2008 N!! 02-16З, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, керуючись статтями 104, 105, 106 Цивільного кодексу України, 
статтею 59 Господарського кодексу України та пунктом ЗО статті 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування вУкраїні", міська рада 

Вирішила: 

1. Внести зміни в рішення Броварської міської ради від 17.04.2007 року 
N!!287 -19-05 "Про припинення діяльності виробничого управління 
комунального господарства шляхом його приєднання до комунального 
підприємства "Служба замовника" із змінами від 25.10.2007 N! 477-28-05: 
1.1. В пункт 1: замість дати 01.05.2008 читати дату 01.06.2008 
1.2. В пункт 2: 

вивести із складу комісії: 
Полив' яного Олександра Леонідовича та Орлова Станіслава 
Олександровича; 

ввести в склад комісії: 
_ Ярчевського Романа Васильовича - на:~ника юридичного відділу 
кп "Служба замовника", секретаря КОМІСll; 

_ Сердюк Надію Олександрівну виконуючу обов'язки заступника 
генерального директора кп "Служба замовника" по благоустрою 
міста, члена комісії. 

1:3. в пункт З.4.: замість дати 15' ати дату 15. 05.2008року 
2. Контроль за виконанням дано IП'І~1l в асти на заступника міського 
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Подання: ВО . житло-_ начальник управлІННЯ 
комунального господарства 

df(~"" в.о. МОРОЗова 

Погоджено: 

_ заcryпник міського ГОЛОВИ ~~-г.п. Голу60ВСЬКИй 

- виконуюча обов' язки начальника 
головний спеціаліст юридичного 

відділу 

- виконуюча обов' язки начальника, 
головний спеціаліст загального відділу 

1O~B. Баба - Мірз0ЕВ8 
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Л·~.ШилО 
- голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 

- заступних голови комісії з питань 
комунальної 

власності та приватизації 
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f БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоІ оБЛАСТІ 
Управління ЖIIТЛОВО-IСОМУН8ЛЬНОГО господарства 

07400, КвіВСЬК8 область, 1\1. БроваРII, вуn. Грушевського, 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від . 1 ~'. о \1· ~ С"" \ N! С "- І 6 ) 

HaN! за ----

Про винесення проекту рішення 

ва розгАЯД Броварської міської ради 

Міському rолові 
Антоненку В.О. 

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

Шавовввв Вікторе ОАехсавдровJIWIУ! 

у зв'язку із звільненням з займаної посади секретаря 
комісії з npипииения діяльності БВУКГ (даАі комісія) 
ПОАИВ'яного О.А., а також хворобою члена комісії наЧаАЬника 
ВУКГ Орлова С.О., та головного інженера ВУКГ Михайлова П.Д. 
необхідно внести зміни в рішення Броварської міської ради від 
17.04.2007 Ng287-19-05 "Про припинення: діяльності 
Броварського виробвичоrо упрВВAЇнmI KOМYНaAЬHoro 
roсподарства ІІІАЯХОМ ЙОГО приєднання до КОМУНаАЬиоro 
підприємства "Служба замовника" із змінами від 25.10.2007 
Ng 477-28-05 в частині терміну припинення діяАьності ВУКГ та в 
СКА8Д комісії. 

з повaroю, 
Начальник управАЇВШІ 

Cм8AЬXQ 
6-04-13 

В.О. Морозова 
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