
БРОВАРСЬКА МІСЬКА . .. РАДА КИЇВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~ Про припинення діяльності комунальних І 
ПІДП~ИЄМСТВ «Аптека N!!"2ЗО», «Аптека Н!!249» шляхом 

ІХ приєднання до комунального підприємства 

«Аптека матері і дитини» 

з метою вдосконалення роботи комунальних аптек міста, оптимізації 
• • W •• • 

оргаюзацlИНОl структури вказаних ПІДПРИЄМСТВ та економії бюджетних 

коштів, передбачених на їх утримання, розглянувши подання заступника 
міського голови від 25.01.2010 Н!! 2-5З/77, керуючись статтями 104, 105, 106 
Цивільного кодексу України, статтею 59 Господарського кодексу України, 
пунктом ЗО статті 26 Закону України "Про місцеве самОВРЯДУJJання в 
Украіні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити діяльність кп «Аптека Н!! 2ЗО» , «Аптека Н!!249» шляхом їх 
приєднання до кп «Аптека матері і дитини» до 01.05.2010 року. 
2. Затвердити склад комісій з припинення діяльності КП «Аптека Н!! 2ЗО» , 
«Аптека Н!!249» згідно з додатками 1, 2. 
З.Голові комісій Андрєєву В.О. : 

З.l.здійснити відповідні орга~ізаційно-правові заходи щодо припинення 
діяльності кп «Аптека Н!! 2ЗО» , «Аптека Н!! 249», у встановленому законом 
порядку, в термін не пізніше 01.04.2010 po~; 

З.2. У зв'язку з припиненням діялЬНОСТІ кп «~TeKa Н!! 2ЗО» , «Аптека 
Н!!249» встановити строк для заявлення претеНЗІИ кредиторами протягом 

2-х місяців; 
З.З. оформити та подати для затвердження на засіданні міської ради 

передавальний акт у термін до 15.04.~0~9 року. . .. 
4. Директору КП« Аптека матерІ І дитини» привести У ВІДПОВІДНІСТЬ 

штатний розпис підприємства. . . 
5. Контроль за виконаннЯМ ц~.?гo РІШ~~НЯ покласти на заступ~ика МІСЬК?ГО 
голови Андрєєва В.О. та ПОСТІИ~ 'з На пита комуналЬНОІ влаСНОСТІ та 

приватизації. ~ ~ ~ , о (J"" ~ 

Виконуючий обов'язки місь 
секретар міської ради 
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І.В.Сапожко 



Подання: заступНИК міського (олови 
__ -Jl-~~_в.о.АНДРЄЄ8 

ПОГОДЖЕНО: 

_ начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу .' ---
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- заступник голови постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації __ --t-J~'f__----:ю.А.сердюК 



Склад 

Додаток 1 
рішення Броварської 
міськоі ради _ 
від Of.Щ ~H!! 7~a-1/-a 

комісії з припинення діяльності комунального підприємства КП «Аптека 
](2230» IПЛJIхом їх приєднання до кп «Аптека матері і дитини» 

Андрєєв Василь Олександрович - заступник міського голови, голова комісії; 

Сердюк Юрій Андрійович - заступник голови постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, 

заступник голови комісії; 

Деменко Олександр Іванович - завідуючий КП «Аптека матері і дитини», 
секретар комісії; 

Члени комісії: 
Андріївський Вадим - депутат Броварської міської ради ( за згодою); 
Анатолійович 
ВОЗlПOк Костянтин Валентинович - начальник управління комунальної 

власності Броварської міської ради; 

Коврига Світлана Павлівна - начальник фінансового управління; 

Лавер Ірина Григорівна - начальник юридичного відділу; 

Кульбачна Олександра - головний бухгалтер кп «Аптека N2230»; 
Харитонівна 

Поліщук Тетяна Григорівна - начальник управління економіки; 

Придибайло Віра Миколаївна - фармацевт кп «Аптека N!!230». 

І.В. Сапожко 



Подання: заступник міського голови -----::;~--B.O.AllдpєєB 
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Додаток 2 
рішення Броварської 
міської ради 
від ІЖЩ 19N!! 1ftJ!'-,w-а!Г 

. ... . Склад 
lCOМ1c~ ~:сипиненЮІ ~lяльності комунального підприємства кп «Аптека 

!! » шляхом ІХ приєднання дО КП «Аптека матері і дитини» 

Андрєєв Василь Олександрович - заступник міського голови, голова комісії; 

Сердюк Юрій Андрійович - заступник голови постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, 
заступник голови комісії; 

Деменко Олександр Іванович - завідуючий КП «Аптека матері і дитини», 
секретар комісії; 

Члени комісії: 
Біленко Віктор Вікторович - депутат Броварської міської ради ( за згодою); 

Баба-Мірзоєва Альбіна Валентинівна - головний спеціаліст юридичного 
відділу виконкому Броварської міської ради; 
Дашок Тетяна Іванівна - заступник начальника управління комунальної 

власності Броварської міської ради; 

Лученко Лариса Леонідівна - провізор кп «Аптека N!! 249»; 

Литоmко Галина Петрівна - головний бухгалтер КП «Аптека N!!249»; 

Качанова Віра Федорівна - начальник відділу .економіЧНО~О розвитку та .. 
інвестицій управЛІння еКОНОМІКИ БроваРСЬКОI 

міської ради; 

С Т О ксандрівна - заступник начальника фінансового 
торожук етяна ле ... .. 

управління БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради; 

Виконуючому обов'язки місь 
секретар ради 

І.В. Сапожко 



Подання: заступник міського голови ------:=tfiL---В.О.АНдрєєв 



Виконуючому обов'язки . 
МІСЬКОГО голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Подання 
d.O/· JJ)/() 

Прошу а ого дозволу винести на розгляд чергової сесії Броварської 

міськоі ради проект рішення: 

1. Про припинення діяльності комунальних підприємств «Аптека N!! 230», 

«Аптека N!! 249» шляхом іх приєднання до комунального підприємства 

«Аптека матері і дитини». 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 
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