
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження планів використання коштів, :J 
отриманих від передачі комунального майна в оренду 

Розглянувши плани орендодавців про використання коштів, отриманих 
від передачі в оренду комунального майна та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, на підставі 
пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та керуючись пунктом 42 Методики розрахунку j порядку використання 

плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в 

новій редакції, затвердженої рішенням Броварської міської ради вір 
26.02.2009. N!! 1047-56-05, міська рада 

ви РІ Ш ИЛ А: 

1. Дозволити орендодавцям використати кошти, отримані від передачі 
комунального майна в оренду за 11 квартал 2009 року, що залишаються в Їх 
розпорядженні, на покриття видатків, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов' язки 
міського голови - секретар рад 

м.Бровари 
від " 1'6 " d/)teнJ ~ 
Н!! ?,ptfl- d~- ()~ 

І.В.Сапожко 

ЗАТ.,6poRpcIoIrI Opyupюf _7 р. 3811. NllI5ftНltJfJD 



пОДАННЯ: 

НачальниК Управління 
комунальної власності-

поГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу 
- головний спеціаліст 

виконуюча обов'язки начальника 

загального відділу 
- головний спеціаліст 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації 

начальник фінансового 
управління 

000281 

__ -+.,~~~. К.а.Вознюк 

-+==-.1~7'-----t~ В.В.Руденко 

;!J1/ А.В. Баба-МірзОЄВ! 

( 

1· Wш1/ лм. Шило 
J 

______ ю.А.сердюК 

r)9' СЛ.Коврига 



Додаток до рішення 
Броварської міської ради 1. 

від 'd.1». i()()9ft. Н!! ""H-~I..IJГ 
7 

Перелік орендодавців, ПКІІМ до]волено ВIIJ(ор"стовуваТII КОШТllОТРllмані 
від передачі комуllалыІгоo майна в оренду ]а 11 квартал 2009 року . 

ІІа ПОКРІІТТП ВllдаТКIВ: 

Н!! Статті видатків: Код Планові 
зІ Орендодавець стат витрати, 

n Витрати на . 
грн. ТІ 

І 2 3 01 5 

ВСЬОГО Х 2785,00 
1. Відділ культури БМР теплопостачання 1161 2325,00 

електропостачання 1163 460,00 
ВСЬОГО Х 144 431,00 

кп "Бровари-
закупівля труб та 

2. комплектуючих для 
теплоенергомережа" - 144431,00 

кап.ремонту теплових 

мереж 

3. 
кп "Оздоровчо- ВСЬОГО Х 65000,00 
реабілітаційний центр" газопостачання - 65000,00 
кп «Служба 

ВСЬОГО Х 740000,00 
замовника» 

утримання житлового 

фонду ком власності 
м.Бровари та благоустрій - 631 100,00 

4. прибудинкової територіі, . 
згідно рJшення в тому ЧИСЛІ: 

зріз дерев та кущів - 82500,00 
обслуговування бюветів - 24000,00 
електроенергію на роботу - 2400,00 
бюветів 
всього Х 38970,00 
заробітну плату та 
нарахування до фондів 

1111 
соцстрахування 

працівників 
11900,ОС 

якіобслуговY1QТЬ 
в 

Міський культурний 
тому 

погодинну, 
1120 5. тимчасову оренду 

центр . 
ЧИСЛІ: 

в надурочний час 

. придбання предметів, 
матеріалів, обладнання та 
інвентарІ миючих засобів, 1131 10000,00 
буд. матеріалів, госп. 
товарів,канц.товарів 



користування телефоном 1138 
сплату податку на додану 

вартість, податку на 

землю 

послуги на 1139 
в 

святкове 
тому 

оформлення 
числі: 

великої зали МКЦ 

водопостачання 1162 
електропостачання 1163 
проф.дезінфекцію та вивіз 

1165 
ТЛВ 

всього Х 

придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 
інвентар/ миючих засобів, 1131 
буд. матеріалів, 
госп.товарів, канц.товарів 

6. Управління освіти 
придбання м'якого . 
Інвентарю та 1134 
обмундирування 

придбання обладнання і 

предметів 
довгострокового 2110 
користування/оргтехніки, 
МУЗ.апаратури 

Виконуючий обов' язки 
міського голови - секретар рад І.В.Сапожко 

170,00 

10000,00 

800,00 
5000,00 

1 100,00 

8S 826,22 

13 721,70 

168,00 

71 936,52 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комуналЬНQївласності-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови .~м--ч."r.~С---1- В'В.Руденко 
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