
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про припинення діяльності комунального підприємс:ща "Бровари - Флора" шляхом його приєднання до І 
комунального підприємства "Служба замовника" 

З метою вдосконалення роботи комунальних підприємств: "Бровари -
Флора" та "Служба замовника", оптимізації організаційної структури вказаних 
підприємств та економії бюджетних коштів, передбачених на їх утримання, 
розглянувши подання управління житлово-комунального господарства від 
18.12.2008 Н!! 02-547, керуючись статтями 104, 105, 106 Цивільного кодексу 
Украіни, статтею 59 Господарського кодексу України, пунктом зо статті 26 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити діяльність кп "Бровари - Флора" 1IIJUlX0М його приєднання до кп 
"Служба замовника" з 01.05.2009 року. 
2. Затвердити склад комісії з припинення діяльності кп "Бровари - Флора" згідно 
з додатком. 

з. Голові комісіїГолубовському г.п.: . .. .... . 
3.1. здійснити ВІДПОВІДНІ органlзацlино-правОВI заходи щодо припинення 
діяльності кп "Бровари - Флора", у встановленому порядку, в термін не 
ПІЗНІше 01.04.2009 року. . . кп "Б Фло а" З .2. У зв'язку З припиненням ДlJlЛЬНОСТІ рова ри - . р ~ встановити 

строк для заявлення претензій кредиторами протягом 2:Х МІ~ЯЦl~. .. 
3.3. оформити та подати для затвердження на заСІДаннІ МІСЬКОІ ради 

передавальний акт у термін до 15.04.2009 року. 
4. У зв'язку з приєднанням кп "Бровари - Флора""дО кп "~лужба замовника" 

Директору кп "Служба замовника КОВРИЗІ П.І. привести у 
генеральному кп "С б " 
відповідність Статут та штатний розпи~ ~ а..з~о~~ка . . 
5 К за виконанняМ цього РІшення ~ асt:И І H~ ~~тупника МІСЬКОГО 
. ОНТРГ ОЛЬб ького Г П та постійну комісі.Nз итанЬ",К~~;\ЬНОї власності та 

голови олу овс . · ~ СІ' :' !. ~ ,Jo І ~ ф 
приватизації. /.;1 ,; І : ~ І' \'о 'о 

,:~ .~ ':'V" с) ~' t. ... І. ~'" 1" ..., t:J 

Виконуючий обов'язки міського голови - :.~, ~.' " 4J 
\, со • • :.}~ І.В.Сапожко 

секретар міської ради ',: ~7 " . \3"~""" 
&'fl. oI~t6~ll/tJ;2~· 3At,Jip08'f-. ~·2fЮ7р.з • .,.NtSSlNt1OD 
лР~,:)6' - 5"i,-UOь 
AJ r.:: "~" ,." .. 



ПОДАННЯ: 

Виконуюча обоВ' JJЗКИ начальника управліИИJI а. ~ 
житлово - комунального господарства ~~ .п. CManLke 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник місько,ГО голови 

І 

Начальник юридичного відділу 
сС::::> 

-r:~ І.Г. Лавер -

НаЧlШЬИИlt загального Відділу ~ н.І. ГНВ11ОК 

Заступник голови постійної 
комісії з Питань КОМУНальної 
власності та Приватизації 

001094 

----+~'4-- Ю.А. СердюК 



Додаток 
рішення Броварської 
міської ради 
BiдJ5 Q./}pp No ~-~-3і,.t:JГ , 

. ... Склад 
KOWCn з припинення діяльності комунального підприємства 
«БроваРИ-ФЛОJ?а» 1ІІАЯХом ЙОГО приєднання до комунального 

nЩnРИємства .Служба замовника» 

Голубовський ГРИГОРій 
Павлович 

- заступник міського голови, голова 
комісії; 

Сердюк Юрій Андрійович - заступник голови постійної комісії з 
питань КОМУНВАЬноі власності та 

приватизації, заступник голови 

Ярчевський Роман 
Васильович 

Члени комісії: 
Андріївський Вадим 
Анатолійович 

Зеленська Антоніна 
Михайлівна 

Аавер Ірина ГрШ'орівна 

Коврига Павло Іванович 

Мвйбродська Любов 
Миколаївна 

Смалько Аліна Петрівна 

Черненко Наталія 
СавеАіівна 

Юхненко Тетяна 
Броніславівна 

комісії; 
- начВАЬНИК юридичного відділу кп 
.Служба замовника», секретар комісії 

- депутат Броварської міської ради 

- начВАЬНИК фінансового управління; 

- начВАЬНИК юридичного відділу; 

- генеральний директор кп .Служба 
замовника»; 

- головний бухгалтер кп .Служба 
замовника» 

- заступник начальника управління 
житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради; 

_ rоловний бухгалтер комунального 
підприємства • Бровари - Флора» 

Виконуючий обов'язки мїськоrо 
голови - секретар міської ради 

І.В. Сапажко 



ПОДАННЯ: 

Виконуюча обов'пки начальника управління «.г 
житлово - комунального господарства 0/'; ==-А.П. СмалЬКО 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови ____ ~~г.П.голуБОВсьКllй 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

УпраВJJіНllЯ житлово-комунального господарства 

07400, К •• Ївська облаСТL, 1\1. БроваРII, вул. Грушевськоrо 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від li, 1,2,,2 РР'? N!! о!2 -s'/?-
HaN!! ____ _ за ,'. "р'1' 

t1AAI ' 
Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Т..tТ)~~~$ня"з.f1 LfУпожКУ І.В. Про' розгляд питання "Про пр .. &! 'tI' 
діяльності комунального підпри 
"Бровари - Флора" шляхом його 
приєднання до комунального 

підприємства"Служба замовника" 
на сесії міської ради' 

ПОДАННЯ 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Прошу Вас винести на розгляд сесії Броварської міської ради питання 
"Про припинеННJI діяльності комунального підприємства "Бровари-Флора" 
шляхом його приєднання до комунального підприємства "Служба замовника". 

3 повагою 
В.о. начальника управління А.П.Смалько 

.. 
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