
Б~ОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про списання кредиторської заборгованості, 
строк позовної давності якої минув 

Відповідно до наказу Держказначейства України від 08.05.2001 Н!! 73 
<сПОРJIДок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк 
позовної давності якої минув», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету і цін, 
керуючись статrею 25 Закону України <<Про місцеве самоврядуваиия в Україні», 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Списати кредиторську забо~говаиість, строк позовної давності JlКO~ 
МИНУВ, по управлінню праці та СОЦІального захисту населеННJI Броварсько~ 
міської ради станом на 01.02.2008 року по АТВТ «Свемон», КФК 090201 в СУМІ 
42,46 грн. ( сорок дві гривні 46 коп.). . . 
. 2. Контроль за виконанням цього рішеННJI покласти на заступника МІСЬКОГО 

rОJIОВИ Шестопал л.п. 

І.В.Сапожко 
Секретар ради 
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ЗАТ,Jjpo88ptМI """""'-llIJD7 р. а.м. ,. S51fНOtЮ 



Подання: 
Начальник ynрaвnіння 
праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради 

oJ1t-шl-/ А.І.Петренко 

Погоджено: 

Заступник міського голови Л.П.Шестопал 

Начальник фінансового управліиия .М.Зеленська 

Виконуюча обов'JlЗКИ начальника .- . / 
юридичного відділу - головний спеціаліст ~' А.В.Баба-Мірзоєва 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний спеціаліст 

Голова постійноі комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету і цін .... , 

000466 

1\. Л.М.Шило 
\ 

А.В.Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

УПРАВJlIННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
07400, .. ,. БfOtJQр", ВJW. rQZQpillQ, /8 mелlфQКС: (044901) '-23-88. Е-mаі/: "n.tz",,!~filmQil.n, 

НвНІ. __ Від _____ 200 _ р. 

~ сиUЛIС4(,О ~ Р 

Про ВКJПQченНJI до порядку денно о 

сесії ПИТ8ННJI «Про списання 
кредиторської заборгованості, строк 
позовноідавностіякоіминув» 

ПОДАННЯ 

у ДІ< в К"ЇВСloкіП oбnаcri 
МФО 821018 Код 3193637 
~/~ 3S413012001633 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Управління праці та соціального захисту васелеННJI Броварської міської 
ради просить ВКJПQЧИТИ дО порядку денного чергової сесії Броварської 
міської ради питавни <<Про спис8ННJI кредиторської заборгованості, строк 
позовної давності вої минув» відповідно до наказу Держказначейства України 
від 08.05.2001 Н!!73 про <dIорядок списавни кредиторської заборгованості 
бюджетних установ, строк позовної давності вої минув» 

Начальник управліиня 

Юхненко 
5-69-30 

А.І.Петреико 
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