
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надання дозволу на передачу комунального І 
майна територіальної громади м. Бровари 

Розглянувши звернення Навчально-виробничого центру творчості 
молоді від 19.08.2010 Н!! 35, редакції газети «Броварська панорама» від 
19.08.2010 Н!! 16, комунального підприємства «Служба замовника» від 
02.09.2010 Н!! 11-2252, керуючись пунктом 5 стапі 60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування вУкраїні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, MiC~Ka рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальним організаціям та установам на npедачу 
основних засобів, що перебувають у них на балансі, а саме: 

1.1. легкового автомобіля ВАЗ 2107 (реєстраційний номер AIS862 СН), 
1997 року випуску, інвентарний Н!! 1051 ОО 1 О, залишковою вартістю 0,00 грн., 
з балансу Навчально-виробничого центру творчості молоді на баланс та 
обслуговування Броварській центральній районній лікарні; 

1.2. кондиціонера <<Panasonic» Р A9OКD, інвентарний Н!! 129, 2008 року 
випуску, залишковою вартістю 2218,82 грн., з балансу редакції газети 
«Броварська панорама» на баланс Управління Пенсійного фонду Украіни у 
м. Броварах Київської області; 

1.3. кондиціонера <<Panasonic» PA9OКD, інвентарний Н!! 129/1, 2008 
року випуску, залишковою вартістю 2218,82 грн., з балансу редащu газети 
<<Броварська панорама» на баланс спеціальному закладу <<Броварський 
міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; 

1.4. нежитлової будівлі (приміщення ДИТJIЧого садочку) по вул. 
Красовського, 8 в місті Бровари Київської області, інвентарний Н!! 1033, 
залишковою вартістю 488,62 грн., з балансу комунального підприємства 
«Служба замовника» на баланс управління освіти Броварської міськоі ради. 

2. Доручити Навчально-виробничому центру творчості молоді передати, 
а Броварській центр~ній районній л~карні ~ на облік та обслуговування 
зазначений в ПУНКТІ 1.1. автомоБІЛЬ, пии залишаЄТЬСJl комунальною 
власністю територіальної громади м. Бровари. 





2 

3. Доручити редакції газети «Броварська панорама» передати, а 
УправпіННІ0 Пенсійного фонду України у м. Броварах Київської області ВЗЯТИ 
на облік та обслуговування зазначений в пункті 1.2. кондіціонер, який 
запишається комуналЬНОIО вnacHiCТIo територіальної громади м. Бровари. 

4. Передачу основних засобів оформити згідно з вимогами діючого 
законодавства та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 

s. Контроль за виконанням цього рішення покnасти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

началы�lfкK у правлінНJI 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальник звranьного 

відділу 

заступник гопови постійної комісіі 
з питань комунальної 

власності та приватизації 

_...AJ.~::+:-- К.О.Вознюк 
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