
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до Положення про Управління І 
комунальної власності Броварської міської ради 

Розглянувши подання Управління комунальної власності Броварської 
міської ради, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Управління комунальної 
власності, керуючись пунктом 4 cTaтri 54 Закону України <<Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Пункт 4 Положення про Управління комунальної власності 
Броварської міської ради, затвердженого рішенням Броварської міської ради 
від 15.04.2004. Н!! 436-21-24 викласти в наступній редакції: 
"Місцезнаходження управління: м. Бровари, вул. Шевченка, 2". 

2. Рішення Броварської міської ради від 25.12.2006. Н!! 183-13-05 "Про 
внесення змін до Положення про. Управління комунальної власності 
Броварської міської ради, затверджене рішенням Броварської міської ради від 
15.04.2004. N!! 436-21-24" визнати таким, що втратило чинність. 

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

Виконуючий обов'язки міс 
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І.В. Сапожко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 
'УІІР АВЛ І н ня KOМYIIAJIЬHOi ВЛАСНОСТІ 

07400. М. БроваРlf. вуn.Шевченка.2. Т. 4-13-69 

Виконуючому обов'язки міСЬКОГО 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

-'I~ .. !РІ'- (()~, 
УправлiвиJI ко і власності подає на розгJIJJД сесії Броварської 

міської ради в червні 2009 оку наступні ПИТaииJl: 
1. Про внесеИНJI змін до ПоложеlПlJl про УпрaвлiииJI комунальної 

масності Броварської міської ради. 
2. Про встаиовлеИIIJI пільгової орендної плати; 
3. Про надання дозволу організаціям та установам Броварської міської 

ради на списання основних засобів, що перебувають у них на балансі. 
4. Про надання згоди на безоплатне прИЙИJlТТЯ у комунальну власність 

територіальної ГРОМади М. Бровари житлового фОНДУ, що знаходиться на 
балансі ДІІ ЖКК <<Броварисільбуд». 

s. Про порymеиия ЮІопотаиия перед Київською обласною радою про 
передачу стадіону «Спартак» із спільної власності територіальних Іромад сіл, 
селищ, міст Київської області у комунальну власність територіальної rpОМади 
міста Бровари. 

6. Про порymеиия ЮІопотаиия перед Київською обласною радою про 
передачу будівлі легкоатлетичного манежу із спільної власності 
територіальних ГРОМад сіл, селищ міст Київської області у комунальну 
власність територіальної громади міста Бровари. 

7. Про безоплатну передачу малоцінних необоротних матеріальних 
активів з балансу Управління КО)І)'Иальної власності. 

8. Про організацію робіт по прийм~ У ~о~альну ~a~~icть 
територіальної ГРОМади м.Бровари безхазJIИИИX зовВ1ІПІПХ каиатзaцumиx 
мереж. 

9. Про прИЙИJlТТЯ у комунальну власність територіальної rpОМади 
м.Бровари квартири N!! 43 ПО BY~ Возз'єднання, 9 міста ~ровари. . 

10. Про затверджеиия пл8И1В викориCТ8НIIJI коПІТ1В, отриманих вІД 

передачі комунального майва в оренду. 

Начальник УпрaвлimuI 
I(ОМУНвльиої власності 
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