
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради від 17.04.2007 Н!!287 -19-05 "Про припинення 
діяльності Броварського виробничого управління 

комунального господарства ШJIJlXОМ ЙОГО приєднання 

до комунального підприємства "Служба замовника" із 
змінами від 25.10.2007 Н!! 477-28-05 та від 24.04.2008 

Н!! 710-36-05 

..J-, 
( 

Розглmyвши подання генерального директора комунального підприємства 
"Слу>кба замовника" від 19.05.2008 Н!! 07-732, враховУІОЧИ рекомендації 
постійної 'депутатської комісії з питань комунальної власності та прива~ації, 
на підставі ст. ct.�04-106 Цивільного кодексу України, ст.59 Господарського 
кодексу України та керуючись П.зо ст.26 3а1(ОИУ України "Про місцеве 
самоврядувaниJI вУкраїні", міська рада 

ВИРІШЛА: 

1. Внести зміни в рішення Броварської міської ради від 17.04.2007 Н!!287-19-05 
"Про припииеИИJI діяльності Броварсы�огоo виробничого управліИИJI I(ОМУИального 
господарства IПJШXОМ ЙОГО приєднання до комунального підприємства "Слу>кба 
замовника" із змінами від 25.10.2007 Н!! 477-28-05 та від 24.04.2008 Н!! 710-36-05: 

1.1. В пункт 1: замість дати 01.06.2008 читати дату 01.09.2008. 
1.2. В пункт 2: замість прізвища Яворська читати прізвище Коробкіиа. 
1.3. В пункт 3.4: замість дати 15 травш 2008 читати дату 15 серПИJI 2008. 
2. Визнати такими, що втратили чинність: 
2.1. Рішення Броварської міської ради від 25.10.2007 Н!! 477-28-05 "Про 

внесения змін до рішення Броварської міської ради від 17.04.2007р. 
Н!!287-19-05 "Про ПРИШlненнn діяльності Броварсы�огоo виробничого 
управління комуиальиоl"О господарства IIIJDIXОМ ЙОГО приєднaниn до 

. "С б ник " комунального ПІдприємства луж а замов а . 
2.2. підпункти 1.1. та 1.3. рішення Броварсы�оїї міськоі ради від 17.04.2007 

Н!!287-19-05 ,,про припинення діяльності Броварсы�ого виробничого 
управління комунального гoc~~дapcтвa IIIJDIXОМ й~го. при~ания ~o 
комунального підприємства Служба З"9f5~ ІЗ ЗМІНами ВІД 
25.10.2007 Н!! 477-28-05 та від 24.04.2008 Н!! 7'10-36-05.' 
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з Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Голубовського Г .п. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від ".1.1" ~ 
N!! ~§- 'З9'-{)ff 

І.В. Сапожко 

2008р. 



поДАННЯ: 

- генеральний директор 
кп "Служба замовника" 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник фінансового 
ynpaвniИИJI 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- заступник голови постійної комісії з 
питань комунальної власності та 
приватизації 

.. Коврига 

. r олуБОВСЬQ 

~.м.зеленсш 
, '--J 

\ Gl:Лавер 

~:;; н.І. ГнатІ 
-

Ю.А. СерДЮК 
---"""f4-I--~ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 

07403 1\1. БроваРII, вуя. Кутузова, 2 тм. 5-02-26, факс 5-02-26 

1.f.'.f.P!> Н!! 1l9' -,~ 

,·о.р р 
~L . 

Шановний Вікторе Оnександровичу! 

Міському гоnові 

в.о. Антоненку 

17 квїТИJI 2007 року Броварською міською радою було ПРИЙНJ1Те рішеННJI 
,Дро припинеНШІ діяльності Броварського виробничого управлiНWI комунального 
господарства ПJJDIXОМ йОГО приєднання до комунального підприємства "Служба 
замовника" із змінами від 25.10.2007 року N!! 477-28-05 та від 24.04.2008 року N!! 
710-36-05. В зв'язку з тривалою хворобою деяких працівників Виробничого 
управління комунального господарства не МОЖЛИВО на цей час СКJIасти та 

затвердити міською радою передавальний акт, як це вимагає чинне законодавство. 
Враховуючи дану обставину, необхідно продовжити термін, на протязі якого буде 
СЮІадений та затверджений передавальний акт. Також в одного з членів комісії з 
припивеНШІ діяльності Броварського виробничого управління комунального 
господарства ПJJDIXОМ ЙОГО приєднання до комунального підприємства "Служба 
замовника" - головного бухгалтера ВУІ<Г Яворської л.д. відбулася зміна 
прізвища. 

Враховуючи ВИЮІадене, прошу винести на розгJIJIД чергової сесії Броварської 
міської ради питання, щодо виесеНИJI відповідних змін до зазначеного рішеНIDI 

з вовагою, 
Генераnьний директор 
ІаІ"Сnyжба замовника п.LКоврига 
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