
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми реформування 

і розвитку житлово-комунального 

господарства міста Бровари на 2012 - 2014 роки 

з метою забезпечення беззбиткового функціонування підприємств 

житлово-комунального господарства, наДІИності роботи інженерно

комунальних систем життєзабезпечення, комфортності безпеки умов 

проживання громадян, покращення благоустрою МІста, Пlдвищення 

ефективності та надійності житлово-комунального господарства, поліпшеНН5І 

якості житлово-комунальних послуг, відповідно до рішення виконавчого 

комітету Броварської міської ради" Про схвалення Програми реформування 

і розвитку житлово-комунального господарства міста Бровари на 2012 - 2014 
роки" від 13.12.2011 N2 650, Закону України ,,про Загальнодержавну програму 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 
роки ", керуючись п. 22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні ", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної 

комісії з питань комунальної власності і приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИВ 

1. Затвердити Програму реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства міста Бровари на 2012 - 2014 роки, що додається; 

2. Фінансування передбачити в межах бюджетних асигнувань; 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 

фінансів і цін та постійної комісії з питань комунальної власності і 

приватизації. 

Міський голова І. В. Сапожко 

Бровари 
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Затверджено 

Рішенням 

Броварської міської ради 

від N2 

Програма реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства 

міста Бровари на 2012 - 2014 роки 

Загальні положення 

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

міста Бровари на 2012- 2014 роки (далі Програма) розроблена на виконання Закону 
України ,,про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово

комунального господарства на 2009 -2014 роки ", спрямована на розв'язання 
проблем, що існують у сфері житлово-комунального господарства міста Бровари. 

Розроблення Програми зумовлено: 

невідповідністю відносин у сфері житлово-комунального господарства 

змінам в економіці та відсутністю ії інтегрованості в систему ринкової економіки; 
неналежним ставленням власників і користувачів до свого житла, що 

призводить до його швидкого фізичного зношення; 

невідповідністю розмірів тарифів на житлово-комунальні послуги 

фактичним витратам на Їх надання, недосконалістю діючої системи відшкодування 

витрат на надання житлово-комунальних послуг; 

неефективним використанням енергетичних ресурсів на утримання 

житлового фонду та комунальної інфраструктури, високим рівнем зношеності 
мереж та обладнання; 

потребою в удосконаленні комплексної системи ведення обліку 

виробництва, транспортування, постачання та споживання води і тепла; 

штучною монополізацією у сфері житлових послуг; 

нерозвиненістю сучасних форм ефективного управління житлом 

підприємствами житлово-комунального господарства; 

потребою у безперебійному наданні послуг з енерго-, тепло- та 

водопостачання для споживачів; 

зниженням якості житлово-комунальних послуг в умовах зростання ЦІн 

тарифів; 
недостатнім рівнем поінформованості споживачів про свої права та 

обов'язки. 

Розв' язання перелічених проблем потребує проведення структурних реформ 

у сфері утримання та обслуговування житла, що дасть змогу створити умови, за 

яких управління житловим фондом і надання житлово-комунальних послут 

провадитимуться з додержанням чітких, зрозумілих підходів та з урахуванням 

соціальної значущості галузі. 

Основним завданням Програми реформування і розвитку житлово
комунального господарства міста Бровари на 2012 - 2014 роки є: стабілізація 

р.оботи житлово-комунального господарства міста, забезпечення надійності 
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функціонування підприємств житлово- комунальної сфери та їх розвитку для 

належного надання споживачам житлово-комунальних послуг. 

1. Сучасний стан та проблеми житлово-комунального господарства 
міста Бровари 

1.1. Житлове господарство 
В житловому фонді міста Бровари налічується 399 багатоквартирних 

житлових будинків, а саме: 

,- житловий фонд комунальної власності - Зll будинків; 

- житловий фонд ОСББ та ЖБК - З4 будинки; 

- відомчий житловий фонд - 54 будинки. 
Житловий фонд комунальної власності складає 311 житлових будинків ( в тому 
числі 11 гуртожитків) загальною площею 1374,688 тис. м2, а саме: 

9-ти поверхові і вище - 101 будинок, 
5-ти поверхові - 87 будинки; 
4-0Х поверхові - 8 будинків; 
З-ох поверхових - 1 О будинків; 
2-0Х поверхових -61 будинків; 
1 поверхових - 44 будинків. 
Панельних будинків -65 одиниць, цегляних - 2З9 одиниць, блочних - 4 

одиниці, дерев'яних - 2. 
Загальна кількість під'їздів - 885 одиниць, площа сходових клітин становить 

.161,1248 тис. м2 . 
Площа покрівель та дахів: 

- м'якої покрівлі - 122,9417 тис.м2; 
- шатрових дахів - 131,020 тис.м2 ; 
- черепичних дахів - 1,094 тис .м2 • 

Експлуатація житлових будинків складає: 

до 10 років - 14 одиниць; 
від 1 О до 15 років ~ 5 одиниць; 
від 15 до 20 років - 21 одиниці; 
від 20-25 років - 20 одиниці; 
від 25 до 30 років -31 одиниць; 
понад ЗО років - 220 одиниць, з них - 109 будинків забудови 50- 60 років. 

Оскільки, більшість будинків житлового фонду експлуатуються понад ЗО 

років їх технічний стан значно погіршується в зв'язку з фізичним зношенням 

J<ОНСТРУКТИВНИХ елементів та внутрішньо будинкових інженерних мереж. 

За результатами весняного технічного огляду 2011 року, капітального 

ремонту потребують: 

- м'які покрівлі на 11 житлових будинках, площею - 9,5 тис. м2 ; 
- шатрові дахи на 23-х житлових будинках площею - 19,071 тис. 
- системи центрального опалення в 20 житлових будинках; 
- системи водовідведення в 20 житлових будинках; 
- системи гарячого водопостачання в 13 житлових будинках; 
- системи холодного водопостачання в 15 житлових будинках; 
В 201 І році за кошти міського бюджету проведено капітальний ремонт м'яких 

покрівель на 9 ти житлових будинках площею 6719,7м2 на суму 723,45 тис. грн. 
Ліфтове господарство комунальної власності складає 370 ліфтів в тому числі 

вантажні ліфти - 1 О одиниць. 



Експлуатація ліфтів проводиться: 
до І О років - 47 одиниць, 
від І О до І 5 років -12 одиниці, 
від 15 до 20 років - 78 одиниць, 
від 20 до 25 років - 73 одиниць, 
від 25 до зо років - І 02 одиниць, 
більше зо років - 58 одиниць. 
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Проведення експертного обстеження ліфтів термін експлуатації яких 
перевищив 25 років потребують 126 одиниць. Капітального ремонту потребують 
ІЗ ліфтів. За кошти міського бюджету в 201 І році заплановано виконати 
-капітальний ремонт 14 ліфтів, на суму 670 тис. грн. 

Проведення капітального ремонту також потребують електрощитові в 54 
житлових будинках. 

Під впливом часу та зовнішніх факторів потребують ремонту під'їзди 

житлових будинків, внутрішньо квартальні проїзні дороги, пішохідні доріжки, 
вимощення тощо. 

Забезпечення експлуатації жилих будинків комунальної власності, а також 

утримання прилеглої до них територій здійснює КП БМР «Служба замовника». 

На даний час для житлових будинків, що обслуговуються КП БМР «Служба 

замовника» діє тариф на утримання житлових будинків, споруд та 

прибудинкових територій затверджений рішенням виконавчого комітету від 

24. І 0.2006р N2 464. В 20 І І році рівень відшкодування фактичних витрат 

підприємства по діючим тарифам складає в середньому 72,8 %. 
Надзвичайно важливим є встановлення економічно обгрунтованих тарифів на 

-утримання житлового фонду, які мають бути достатніми для надання послуг 

населенню належної якості та нормального функціонування розвитку 

підприємства. 

1.2. Водопостачання та водовідведення 
На сьогоднішній день джерелом централізованого водопостачання міста 

Бровари є поверхневі води р. Десна, підземні води починаючи з 2004 року в 
системі централізованого водопостачання не використовуються. 

Вода надходить до міста від руслового водозабору, розташованого на 

віддалі 18.0 км, який був збудований у І 979 році. Встановлена виробнича 

продуктивність насосної станції І-го підйому - І 00,0 тис. мЗ/добу. 
Комплекс водоочисних споруд (ВОС), розташований на території ВНС-П, 

складається із: контактних камер, відспиників, фільтрів та реагентного 

господарства. Установлена виробнича потужність ВОС - 51,0 тис. мЗ/добу. Після 
водоочисної станції вода надходить в резервуари чистої води і насосною станцією 

П-го підйому забезпечує подачу води в розподільчу мережу. 
Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає 

близько 164,8 км. 
Система водовідведення складається із самопливних колекторів, 

каналізацlИНИХ насосних станщи, напірних трубопроводів та каналізащиних 

очисних споруд (КОС). Системою централізованої каналізації охоплено 80% 
загальної площі міста, що становить - 2550 га. 

Стічні води самопливними колекторами надходять до І 9-ти каналізаційних 

насосних станцій (КНС). Стоки від КНС-З та КНС-7 поступають на каналізаційні 

очисні споруди (КОС) міста. Після очисних споруд очищені стоки скидаються у 

річку Красилівка. 
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Загальна довжина каналізаційних мереж -- 145,6 км, з них самопливних 
колекторів -78 км, напірних трубопроводів - 67,6 км. 

Водоканал приймає і проводить очищення стічних вод від населення, 

промисловості, державних та комерційних підприємств міста. 

Каналізаційні очисні споруди складаються із комплексу споруд для 

механічного та повного біологічного очищення стоків, а також з технологічної 

лінії обробки осаду. Збудовані КОС у 1978-1980 рр. 
Послугами централізованого водопостачання користується близько 85% 

мешканців, які проживають у багатоповерховому житлі та 15% у приватному 
секторі. 

Окрім того, на балансі підприємства налічується 5 бюветних комплексів. 
Наразі ПОСТlино працюють 4, забезпечуючи броварчан питною водою 

сеноманського водоносного горизонту, глибиною 160-170 м . 
1.3. Теплопостачання 

Підприємство КП "Броваритепловодоенергія" надає послуги з центрального 

опалення та подачі підігрітої води для 72 тис. мешканців - населення, майже 400 -
м бюджетним та госпрозрахунковим організаціям. 

Теплове господарство складається з 26-ти котелень ( в тому числі 7 дахових) і 

36 центральних теплових пунктів. Центральна розподільча система включає 

мережу магістральних трубопроводів загальною протяжністю понад 79,3 км у 
двотрубному вимірі. Загальна приєднана потужність становить 275 Гкал/год .. 

Метою діяльності підприємства - забезпечення доступними за ціною 

безперебійними послугами теплопостачання та підігріву води. 

З 1 січня 2011 року рішенням Броварської міської ради було об"єднано два 
підприємства - кп "Броваритеплоенергомережа" та КП "БроваривоДоканал". 

З 11 лютого 2011 року назва підприємства змінилася на КП 

"Броваритепловодоенергія", на якому на благо наших броварчан, працює близько 

800 осіб. 
1.4. Благоустрій міста 

До об'єктів благоустрою міста належать: вулично-дорожня мережа, 1 
бульвар, 2 міських парків, 4 сквери, меморіальний комплекс, 11 пам'ятників, 7 
пам'ятних знаків, 1 О меморіальних дошок, 3 кладовища, зелені насадження, мережі 
зовнішнього освітлення, 5 бюветів артезіанської води. 

Місто старіє, необхідність проведення поточних ремонтів об'єктів 

благоустрою зростає, збільшується інтенсивність дорожнього руху, 

спостерігається тенденція деяких мешканців м. Бровари до проявів вандалізму, 

руйнуються малі архітектурні форми, знищуються зелені насадження В зв'язку з 

вищезазначеним, на утримання і ремонт об'єктів благоустрою потрібно 

збільшувати фінансування, але ресурсів міського бюджету вистачає лише на 

проведення першочергових робіт, на капітальні ремонти об'єктів благоустрою 

бюджетні кошти практично не виділяються. 

Комунальне підприємства "Служба замовника" є балансоутримувачем 

об'єктів благоустрою і здійснює утримання та поточний ремонт об'єктів 

благоустрою за рахунок коштів міського бюджету. 

1.5. Вулично-дорожня мережа. 
Кількість вулиць та провулків м. Бровари складає 285 од. протяжністю 

241,48 км, у тому числі 138,8 км з твердим покриттям. Загальна довжина 
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тротуарних доріжок в місті - 125,3 км. кількість майданів - 4 од. площею 

14,07 м2 . В місті знаходяться 2 щляхопроводи, які збудовані по вул. Кутузова: 
1. через залізничні колії Південно-Західної залізниці в 1984-1986 рр. довжиною 

177,95 м; 
2. через залізничні колії (під'їзні) заводу" Торгмащ "в 1979-1983 рр. довжиною 

364,95 м. На даний час технічний стан щляхопроводів незадовільний. 
За останні роки, через недостатнє фінансування, зростає площа дорожнього 

покриття доріг та піщохідних доріжок, яке потребує ремонту. Ліміт фінансування 

на ремонт об'єктів дорожнього господарства в міському бюджеті мінімальний, 

тому дорожньо-ремонтні роботи проводяться, як правило, на зруйнованих 
ділянках центральних вулиць. 

1.6. Озеленення 
Улюбленими місцями відпочинку броварчан є парки "Перемоги" 

"Приозерний". На території парку "Перемога", площею 32,5 га, знаходиться 

штучне водоймище 10 тис. м2 . За кощти місцевого бюджету збудовано бювет 
артезіанської води. Парк "Приозерний" (1 О, 19 га) славиться своїм мальовничим 

природним озером (3,45 га). На території цього парку також знаходиться бювет 
артезіанської води. 

Сквер ім. Т. Шевченка, площею 0.78 га. має значення для міста як історична 
пам'ятка. Кожного року 9 березня, день народження Кобзаря, громада міста 

відзначає покладанням квітів до пам'ятнику поету, що розтащований в центрі 

скверу і виконаний із кованої міді. 
в сквері Слави (0,336 га) розташовано пам'ятник на братській могилі 

радянських воїнів, пам'ятний знак (Хрест) на місці масових захоронень жертв 

Голодомору 1932-1933 рр. та пам'ятний знак (Хрест) жертвам фашистського 

фільтраційного концтабору, що діяв у м. Бровари в 1941-1943 рр. на місці 

розтащування скверу. 

Сквер "Юність" (0,6454 га) та сквер "Олімпійській" (0,325 га) розтащовані в 
житлових районах багатоповерхової забудови, на території яких улащтовано 

форми спортивного та ігрового обладнання. 

Догляд за зеленими насадженнями місць загального користування, в т. ч. 

парків та скверів виконують працівниками виробничої дільниці зеленого 

господарства КП "Служба замовника". Щорічно уздовж центральних вулиць міста, 

в парках та скверах проводяться роботи із влаштування квітників із внесенням 

малюнка, формовочної обрізки кущів та гілля на деревах, викощування газонів, 

влітку берега озер чистять від водоростей і очерету, та виконуються інші роботи 

по благоустрою. 

1.7.Мережі зовнішнього освітлення 

Загальна протяжність мереж вуличного освітлення складає 129,687 км, в т. ч. 
кабельні мережі - 13,158 км, повітряні мережі - 116,529. Кількість світлоточок 
3,575 тис. шт., пунктів вмикання - 54 ОД., приладів диференційного обліку 

електричної енергії, яка споживається системами зовнішнього освітлення - 58 од. 
В місті багато років існує проблема з проведенням капітального ремонту та 

реконструкції МЗО. Протягом останніх років витрати на капітальний ремонт 

мереж включалися окремим рядком у витрати на благоустрій міста. Через 

обмеженість фінансування на благоустрій міста з міського бюджету практично усі 

кошти витрачались на невідкладні поточні роботи по утриманню об'єктів 

благоустрою, санітарному очищенню. Дільниця "Міськсвітло" кп "Служба 
замовника" здійснює технічне обслуговування МЗО, а саме: ліквідує пошкодження 
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повітряних ліній та кабельних трас, проводить усунення коротких 

здмикань, ремонт світильників, заміну комплектуючих світильників, зіпсованих 

ламп, прожекторів тощо. На жаль, через обмеженість коштів в зазначеному 

напрямку, не має можливості виконувати роботи по обслугованою М30 в повному 

обсязі. Капітальний ремонт М30 в місті не проводився біля 20 років, за винятком 
центральних вулиць міста. Вулиці приватного сектору освітлюються на 40-50%, 
мережі дворів та внутрішньо квартальних проїздів прийшли в непридатність. 

1.8. Міські кладовища 
у місті знаходяться 3 кладовища - 1 закрите та 2 діючі. На закритому 

кладовищі по вул. Кірова, площею 3 га, розташовано пам'ятник на братській 

могилі воїнів Червоної Армії, пам'ятник на братській могилі працівників 

аерофлоту та воїнів Червоної армії та 1 почесне поховання. 
На діючому кладовищі по вул. Перонній, площею 19,8 га, розміщено 

адміністративне приміщення, 4 громадські вбиральні, ритуальний майданчик, 9 
бочок для води, 28 контейнерів для сміття. 

В 2008 році здано в експлуатацію міське кладовище по вул. Кутузова. 

площею 24 га, яке· огороджено по всьому периметру, вхідна група має сучасний 
дизайн. На терИТОрl1 кладовища збудовано аДМІНІстративне приміщення. 

ритуальний майданчик, громадська вбиральня, встановлено :2 бочки для води, 5 
контейнерів для сміття. 

Міським бюджетом передбачено видатки на утримання 3-0Х кладовищ та на 

охорону кладовища по вул. Кутузова. 

1.9. Поводження з твердими побутовими відходами 
Тверді побутові відходи з міста Бровари вивозяться на територію полігону 

ТОВ "Десна-2", розташованому в аДМІНІстративних межах с. Рожівка 

Броварського району. Щорічно вивозять 30000-37800 тон сміття, в основному 
тверді побутові відходи (далі - ТПВ). 

Послуги по вивозу ТПВ на сміттєзвалища надають КП "Служба замовника", 

ТОВ "Еколайн-Бровари", ФОП Мірошниченко, ТОВ "Ремондис". При виявленні 

безхазяйних відходів КП "Служба замовника" проводить роботи по збору та 

вивезенню Їх на полігон за кошти міського бюджету. Норми надання послуг з 

вивезення побутових відходів в м. Бровари розроблено та затверджено рішенням 

виконкому від 14.12.2010 N2 705. 
ТПВ за структурою поділяються на: 

- звичайні (змішані) житлових будинків, аДМІНІстративних приміщень 

підприємств, організацій та установ, контор, офісів, навчальних закладів, дитячих 

установ, підприємств торгівлі (ринків, крамниць, кіосків); 

- великогабаритні відходи (старі меблі, холодильники, пральні машини, 

стовбури дерев тощо); 

- специфічні відходи (лікарняні відходи, ветлікарень та перукарень); 
- будівельні відходи; 
- відходи зеленого господарства. 
В місті побудований та функціонує з 2005 року сміттєприймальний пункт, в 

якому проводиться первинне сортування твердих побутових відходів. Крім того, в 

мікрорайонах міста розташовано приймальні пункти в кількості 6 од. по збору 
вторсировини, а саме: картону, паперу, поліетиленових виробів, склотари. На 

території багатоповерхової забудови впроваджено роздільний збір ТПВ. Це дало 

можливість покращити санітарний стан прибудинкових територій та зменшити 
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обсяги ТГІВ, які вивозяться на сміттєзвалище. Для порівняння: з м. 

Бровари у 2008 році було вивезено 37 800 тон сміття, в 2010 році - 25691 тон. 

2. Мета Програми 
та шляхи реформування житлово-комунального господарства 

Метою реформування житлово-комунального господарства міста Бровари є 

здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування 

житлово-комунального господарства міста, забезпечення його сталого розвитку 

для забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до 

встановлених нормативів і національних стандартів. 

РефОРМУВaJЩЯ галузі повинно проводиться з урахуванням інтересів кожної 

конкретної людини та базуватися на таких принципах: 

відповідальність органів місцевого самоврядування за якісне забезпечення 

населення житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних 

стандартів та ефективність сфери житлово-комунального господарства в цілому; 

доступність для всіх верств населення житлово-комунальних послуг, що 

в)дповідають вимогам державних стандартів; 

створення умов для прозорого та незалежного регулювання у сфері житлово

комунальних послуг, захисту прав споживачів і налагодження зворотного зв'язку із 

суспільством; 

забезпечення ефективного використання людських, грошових та 

матеріальних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства; 
відповідальність органів місцевого самоврядування (щодо планування 

розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури, ефективного 

використання майна територіальних громад) за ефективність функціонування 

житлово-комунального господарства; 

перехід до економічно обгрунтованих цін і тарифів за користування житлом 

та комунальні послуги; 

створення рівних умов для всіх суб'єктів господарювання і споживачів на 

ринку житла та житлово-комунальних послуг; 

технічне переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних 

і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема в енерго- т& 

ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій; 

гласність, громадський контроль, прозорість та участь громадян у ПРИЙНЯ1Ті 
рішень з питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства, 

інформування населення органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування відповідно до їх повноважень щодо основних принципів та 

завдань державної та місцевої ПОЛІТики у сфері житлово-комунального 

господарства; 

створення рівних умов для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у сфері 

житлово-комунального господарства, забезпечення рівних умов дЛЯ ВСІХ 

інвесторів. 

Реформування житлово-комунального господарства передбачає: 

проведення взаємоузгодженої тарифної, інвестиційної політики; 

реалізацію ефективної антимонопольної політики та проведення інституційних 
перетворень на ринку житлово-комунальних послуг, спрямованих на розвиток 

ринкових відносин та конкуренції; 

стимулювання інноваційної, інвестиційної і енергозберігаючої активності 
суб' єктів господарювання; 
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підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат 

паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності як окремих галузей, так і 

виробництва окремих видів продукції (послуг) в цілому; 

втілення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію т<' 

послуги підприємств, що провадять діяльність у житлово-комунальній сфері. 
3. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

3.1. Забезпечення сталого, беззбиткового та ефективного функціонування 

підприємств житлово-комунального господарства. 

3.2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, 

зниження до рівня експлуатаційної безпеки зношеності основних фондів, 

оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково

технічного прогресу. 

3.3. Залучення інвестицій. 

3.4. Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку 

обслуговування житла (запровадження нових форм управління житлом, зокрема 

формування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово

будівельних кооперативів, домових комітетів тощо). 

. 3.5. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики 
та реформування житлово-комунального господарства (підвищення обізнаності 

населення, посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та 

якість обслуговування житла) 

4. Заходи щодо реалізації завдань Програми 
4.1. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово

комунального господарства: 

4.1.1 поступовий перехід на розрахунок тарифів з утримання будинків 
споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо; 

2012-2013 роки 
4.1.2 запровадження тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні 

економічно обrрунтованих витрат на виробництво цих послуг з урахуванням 

інвестиційної складової; 

2012-2013 роки 
4.1.3 удосконалення системи соціального захисту мешканців міста шляхом 

надання матеріальної допомоги для оплати за житлово-комунальні послуги -
розширення переліку осіб, критеріїв надання матеріальної допомоги та спрощеню! 

процедури її оформлення: 

2012 -2013 роки 
4.1.4 забезпечення підвищення ефективності використання трудових та 

паливно-енергетичних ресурсів; 

2012-2014 роки 

4.2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, 

оновлення виробничої бази галузі: 

4.2.1 фінансування капітальних видатків на рівні, що забезпечить належне 

збереження і розвиток цього господарства, безпечні умови експлуатації об'єктів; 

2012 - 2014 роки 
4.2.2 оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств; 

2012 - 2014 роки 
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4.2.3 забезпечення та збереження технічно-справного і естетичного 

стану об'єктів благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження 

строків служби всіх його елементів; 

2012 - 2014 роки 
4.2.4 упорядкування поводження з твердими побутовими відходами; 

2012 - 2013 роки 
4.3. Залучення інвестицій: 

4.3.1 залучення кощтів інвесторів-забудовників для здійснення інженерної 

підготовки, будівництва об'єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури, проведення благоустрою прилеглих прибудинкових територій; 

2012 - 2014 роки 
4.4. Створення конкурентного середовища на ринку обслуговування житла: 

4.4.1 участь в навчаннях з питань утворення об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків і управління житловим фондом; 

2012 - 2013 роки 
4.4.2 сприяння утворенню організацш об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків та розвитку інституту управителів житлових будинків; 

2012-2014 роки 
4.4.3 участь у підвищенні кваліфікації посадових осіб органів місцевого 

с-амоврядування, працівників комунальних підприємств та голів об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків з питань реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства; 

2012-2014 роки 
4.5. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та 

реформування житлово-комунального господарства: 

4.5.1 проведення громадських слухань, круглих столів для формування 

виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і 

споживачів житлово-комунальних послуг; 

4.5.2 висвітлення житлово-комунальних питань 

інформації; 

2012-2014 роки 
через засоби масової 

2012-2014 роки 
4.5.3 вивчення громадської думки щодо цінової політики, переліку послуг, Їх 

якості, періодичності, необхідного соціального захисту мещканців міста; 

2012-2014 роки 
4.5.4 сприяння залученню населення до активної участі в здійсненні 

контролю за якістю надання послуг через створення будинкових органів 

самоорганізації населення, вибір старшого по дому; 

2012 -2013 роки 
5. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 

5.1 коштів міського бюджету, що затверджені при прийнятті міського бюджету 

на відповідний рік; 

5.2 кощтів обласного та державного бюджету; 

5.3 залучення коштів інвесторів та приватного капіталу. 

6. Очікувані результати реалізації Програми 
Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства; 



- 11 -
надання ВИСОКОЯКІсних житлово- комунальних послуг відповідно до 

визначених стандартів якості; 

відповідність тарифів на житлово-комунальні послуги економічно 

обrpунтованому рівню вартості житла, а житлово-комунальних послуг - їх якості; 

прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні 

послуги; 

захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та 
обов'язків; 

технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та 

розвиток комунальної інфраструктури; 

зниження до рівня експлуатаційної безпеки зношеності житлового фонду та 

основних фондів житлово-комунального господарства; 

створення конкурентного середовища на ринку житлових послуг, зокрема 

запровадження нових форм управління житлом, ліквідація монополії житлово

експлуатаційних контор. 

Міський голова І.В.Сапожко 


	bmr0001
	bmr0002
	bmr0003
	bmr0004
	bmr0005
	bmr0006
	bmr0007
	bmr0008
	bmr0009
	bmr0010
	bmr0011

