
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу на безоплатну передачу І 
основних засобів, що знаходиться на балансі 

виконавчого комітету Броварської міської ради 

РозгJIJIНYВШИ звернення виконкому Броварської міської ради від 29.09.2008 Н!! 
2-53/719, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону Украіни ,Дро місцеве 
самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРIIПИJIA: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету 
Броварської міської ради на баланс управління освіти 2-х пральних машин марки 
воsсн, загальною вартістю 23333,34 грн., та оформити передачу згідно з 
вимогами діючого законодавства. 

2. Доручити управлimпo освіти Броварської міської ради прИЙНЯТИ на баланс 
дві пральні машини марки воsсн, загальною вартістю 23333,34 грн. та внести 
зміни в бухгалтерський облік управління. 

3. Контроль за викон8ВНJIМ цього рішення ПОКJIасти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки місь 
голови - секретар ради 
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ПОД8ВНJI: • 
начanьНИК УnpВВЛ1ИВJI 
комунальної власиостіі 

поГОДЖЕНО: 

-зacтyпвm< 

міського голови 

. - начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов'язки начал:ьииха 
. загального відділу - головний 
спеціаліст загального віддiny 

- заступних голови комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 
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t~:;o.V ~ 
~ БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛnOOНЯКО~ЛЬНОівЛАСНОСП 
) 07400, м.Бровари, вуn.Гаraріиа, 18; тen/факс 8 (04494) 5-10-63 

Від ()!. /~. r:J.PP! Н!! Gol3 
НаН!! за ---- Виконуючому обов'язки міського 

голови - секретарю ради 

СапОЖІСО І.В. 

ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в жовтні 2008 року наступні питання: 

1. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів, що 
знаходиться на балансі виконавчого комітету Броварської міської ради. 

2. Про надання дозволу на безоплатну передачу закінчених 
будівництвом об' єктів та вартості дольової участі у будівництві, що 
перебувають на балансі відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради. 

з. Про безОШІатне прИЙНЯТТЯ У комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари гуртожитку по вул. BOiJ:riв Інтернаціоналістів, 7Б, 
що перебуває на балансі дп <<Меблевих». 

4. Про виесеВНJI змін до рimенвя Броварс:кої міської ради від 
28.08.2008 N!!825-42-05 <dIpo безоплатне прИИНJ1ТТя У комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари центрального теплового 
пункту та теплової мережі до житлового будинку по вул. 
ГрушеВСЬКОГО,7». 

5. Про встановлеНИJI пільгової орендної ставки . 

Начальник Управління 
Комунальної власності 

К.О.ВОЗlПOк 

-. . --'-'---
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