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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про надання згоди на безоплатне прИЙНJ1Тrя у 
комунальну власність територіальної громади 

м.Бровари складу військового містечка Н!!201, 
щО перебуває на балансі Київського квартирно
експлуатаційного управліИНJI 

Розглянувши лист Державного департаменту Н8ДJIИIIIКового майна та 
земель Міністерства оборони Украіни від 21.12.2007 Н!! 270/4/567, керуючись 
постановою Кабінету Міністрів Украіни ,,про заходи щодо удосконалеИНJI 
управліИНJI об'єктами державної власності" від 02.04.2008 N!!З13, 
ПоложеИНJIМ про Державний департамент Н8ДJIИIIIКовоro майна та земель, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украіни від 03.08.2006 Н!!1102, 
пунктом 2 стапі 60 Закону Украіни ,,про місцеве самоврядувaииJI в Украіні", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

. 
1. НадаТи. згоду на безоплатне прИЙНJ1Тrя у комунальну власність 

територіальНОl громади м.Бровари будівлі складу військового містечка маОl 
по вул.Чкалова, що перебуває на балансі Київського квартирно
експлуатаційного управління. 

2. Контроль за виконанням цього ріmеИНJI покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради І.В.Сапожко 
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ПоданlUI : начальник управл~ 
комувальноівласноСТ1 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- заступник голови комісії з питань 
комувальвоївласиості . 
та приватизації 

0.0-0807 

Ю.А.Cer' 



ЗАУВАЖЕННЯ 

до проекту рішення БМР (~~Po HaдaHH~ згоди на безоплатне прийняття ...... складу 
ВІИСЬКОВОГО МІстечка Н!! 20 І ... » 

Проект даного рішення йде всупереч з нормами діючого законодавства, а саме: 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 
03.08.2006р. Н!! 1102 «Про затвердження Положення про Державний департамент 
НaдJlишкового майна та земель», delJap",aJ"elll7' 1І0дає "РОIJО311І(іі СI7'ОСОВIІО 
6ООІUlаmної "ередачі військового ,,"lIlїlla до сфери управління центральних або 
місцевих органів виконавчої влади ....... , і У ко",,)'"алыly tJлаСllіСIJlЬ IIIeptll"Op;lUIbHtlX 
ІРОА.ад сіл, сєлtlll(, ""іСI1' або)' ї.t' сIІ;лыl, власніСI1IЬ. 

Постановою Кабінету Міністрів україни від 02.04.2008р. Н!! З 1 З установлено, що 
центральні органи виконавчої влади, інші суб»єкти управління об»єктами державної 
власності, можуть приймати вим/о.,но на lІ;дСnlав; О«РеАlи\: aКn';B Ka6;llel1lY 
MilliCIIlP;B УнраїНII ріtUЄННЛ стосовно: в тому числі ; передач; IІЄРУ.\:ОАlого 
BiIЇC'KOBOZO майна у «ОА'унальн), (Jласн;сn,ь (<<ріАІ 06»ЄЮll;В з/сtlIlVlОВОZО фОllду, 
COI(ilVlbHOЇ n,а інз/сєнєрної інфраСn'РУКn'урtl В;ЙСЬ«О(JtL\: АІ;СI1lЄЧОК). 

В проекті рішення відсутнє посилання на рішення КМУ, як органу до 
ПОВноваження якого входить вирішення даного питання. 

r 

НачаЛЬНtlк /ОРllдllчного відділу Cd J.ГЛавер 
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