
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про ~~есеНИJl. змін до ріmеНИJI Броварської І 
МІСЬКОІ ради ВІД 22.02.2008 Н!! 625-33-05 <<Про 
затвердження Міської програми оформлеНИJI 

прав власності на нерухоме майно 
територіальної громади м.Бровари на 2008 рію) 

Розглявувmи подання УправліНИJI комунальної власності від 10.12.2008 
N!! 865, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни <<Про місцеве 
самоврядування в Украіні», враховуючи рекомендації комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін 
та комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в рішення Броварської міської ради від 22.02.2008 
N!! 625-33-05 <<Про затвердження Міської програми оформлення прав 
власності на нерухоме майно територіальної громади м.Бровари на 2008 рію), 
а саме: 

1.1. В тексті рішення та додатку цифри і слова «на 2008 рік» замінити 
цифрами і словами« на 2008 - 2010 РОки»; . . 

1.2. В 3 абзаці розділу 3 додатку до РІшення, цифри І слова «на 12 
місяців» замінити цифрами і словами <<до 31 грудня 2010 року». 

2. Контроль за виконанням цього рішеННJI покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. ~-:-:~::~.~ І .':. 
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ПодаННJI : виконуюча обов'язки 
начальника Управління 
ко~альноїВласності
заступник начальника Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відцілу 

- начальник загального відділу 

- заступник голови комісії з питань 
комунальноівласноcri 
та приватизації 

\}ОО929 

T.I.~ 

c-dС") 
. ~ І.г.Лавер 

Ю.А.СерДІОl 
---+-~-----' 



m 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfВСЬКОі ОБЛАСП 
УПРАВЛІННЯ КОМУНАльноl ВЛАСНОСТІ 

07400, м.Броварst, вул.Гаrвріна. 18; тел/факс 8 (04494) 5-10-63 

Від IO/~ . rU/()g Не & 6!;-
На Не за ----

Виконуючому обов 'язки міського 
1/ голови - секретарю ради 

!tJ.!J ~o. Сапожко І.В. 

В ЗВ 'язку' . шеШDIМ обсягу робіт передбачених Міською 
програмою по офор eнmo прав власності на нерухоме майво, що 
затверджена рішеННJIМ роварської міської ради від 22.02.2008 N!625-
33-05 «Про затвердже Міської програми оформлення прав власності 
на нерухоме майно територіальної громади м. Бровари на 2008 рїю> та 
недофінансуванням, Управління комунальної власності просить Вас 
винести на розгляд сесії Броварської міської ради в грудні 2008 року 
питання про внесення змін до вищевказавого рішення в частині 
продовження терміну дії до 31 грудня 2010 року. 

Начальник Управління 
комунальної власності К.а.Вознюк 
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