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БРОВАРСJ,КА МІСЬКА РАДА l(иІвської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

"пРо затвердження Положення про відділ капітального будiвkицтва
Броварської міської ради" в новій редакції

~ОЗГПJlНУВШИ лист відділу капітального будівництва Броварської міської
ради ВІД 07.02.2007р. за К!!48 "Про затвердження ПоложенНJI про відділ
капітального будівництва Броварської міської ради в новій редакціі" ,
відповідно Постанови Кабінету Міністрів від 06.09.00 Н!!1401 "Про
затвердження Типового Положення про управnінНJI капітального будівництва
обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації",
керуючись статтею 54 Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні"
та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку та благоустрою
територій, земельних відносин, архітектури будівництва та інвестицій, міська
рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити" ПопоженНJI про відділ капітального будівництва Броварської
міськоі ради" в новій редакції (додається).

1.

2. Доручити відділу капітального будівництва:
2.1. Закрити рахунки в установах банків Mi~Ta."
. .
2.2. Продовжити роботу по всім попереДНІМ зобов ЯЗВННJIМ ВІДДШУ.
З.

Фінансовому управлінню Броварської міської ~ади ввести відділ

юшітanьного будівництва в мережу бюджетних установ, JIКl отримують кошти З
місцевого бюджету.

4.
...... Bтpa:...unu
,. ..n.I...... чинність рішення Броварської міської .ради
.
Ввзнати такими, тп,о
від 12 02 2004
К!418-20-24 ,,про затверджеННJI Поп~женНJI ~o B~
..
р.
..'
.. ади в новш редакцІі" та ВІД
капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОІ .Р
. .
10.06.2004 . зN!482-22-24 "Про BHeceHНJI ЗМІН дО І'!~JIоже~.." про ВІДДШ
р
..' ої ради в НОВІИ реД8КЦІІ .
капітального будівництва БроваРСЬКО1 МІСЬК
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Подання:
Начальник

відділу капітального будівництва

-ї/~J+~. .; . ;!~ t- -' __м.м.ждаНОВСЬklri

ПОГОДЖЕНО:

Заступник

_-дІІ~~r--_-+В.В.Руденко

міського гопови

начальник фінансового упрaвnінВJI

нач8JIЬНИК юридичного відділу

нач8JIЬНИК

загального відділу

розвитку та ~пагоустрою територій,
земельних ВІДносин, архітектури

000673

s:3'2'I.г.Лавер

~_-_ _.-...-;H.I.ГHa11OK

гопова постійної комісії з питань

будівництва та інвестицій
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ЗАТВЕРДЖЕНо

р~wенням Броварської міської ради
ВІД.f...f ~
2007р

Н!! "-I~- ~V - ()Г
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ капітального будівництва
Броварської міської ради

. . 1. Відділ капіталыогоo будіВlІІщтва Броварської міської ради (далі

ВІ~1Л) є бюджетно1О установОІО, с~уктурним підрозділом та утворюється

ЗГІДно з структуро1О встановлено.~ МІСЬКОЮ paдOIO. На працівників відділу

ПОШИРІОЄТЬСЯ ДІЯ Закону УкраІНИ "Про службу в органах місцевоro
самоврядування" .

2. Відділ здіЙСНIОЄ керіВНllЦТВО у галузі будівництва об'єктів житлово
цивільного і комунального призначення у межах своєї компетенції та
виконує функції замовника будівництва цих об'єктів на території Київської
області, м. Бровари, Броварського району.

3.

Відділ

у

своїй

діяльності

керується

Конституцією

України,

законами України, актами Верховної Ради України, Президента України.,

.

Кабінету Міністрів У країни, центральних органів виконавчої впади, обласної

державної адміністрації та обласної ради, рішеннями міської ради та ЇЇ
виконкому, розпорядженнями міського голови, а також Положенням.

4. ОСНОВНИМИ завдаННЯМ.1

відділу Є

:

- забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництвІ,

виконання завдань та функцій замовника з будівництва ~!lОВИХ будинків,
об'єктів

освіти,

охорони

здоров'я

,

транспорту, торпвЛ1,

громадськоro

харчування, комунального господарства, культурно-побутово!"о призначення
та

ефективного

використання

капітальних

ВXJIадень

ІЗ

залученням

бюджетних коштів що спрямовуються на цю мету;

_ сприяння ~провадженню У будівництв~ прогрес~вних проектних
Рішень, нових будівельних матеріалів, коНстрУКЦIИ та вироБІВ.

s. Відділ відповідНО до покладеlШХ ІІа нього завдань
...
грам соціально-економічного розвитку місТІ,
1. Готує ПрОПОЗИЦll
до про
.....
Обласного бюджету і подає їх на розгляд МІСЬКІИ радІ.
вирішенні питань
2.Сприяє органам місцевого самоврядування у
со .
ЦІВJIЬно-економічноro розвитку.
б . ництва і подає їх на розгляд
. З. Готує пропозиції з питань розвИТКУ УДІВ
МІСЬкій раді.

-~-

4. Забезпечує дотримаННJI заКонодаВства

s. РозроБJUlЄ на основі ПРОпозицій

поточні й перспективні проrpами

..

у ranУЗI ~УДІВ~И~~.

оо

. СТРуктурних ПІДРОЗДІЛІВ МІСЬКОІ ради
кащтanьного будівництв&, с
.

проектів будов титульні списки б
кладає перелІКИ
оо'
УДОВ та проектно-розвідувальних робіт і
подає ІХ на затверджеННJI в установленому ПОРJlДКУ.

6. Забезпечує установл~ному порядку своєчасне і в повному оБСJlзі

.

~IHaHC!BaHHJI

проеКТНО-РОЗВlftувальних

робіт

і

будівництва

об"єктів

ВІДПОВІДНО до. титульних списКІВ будов та укладених договорів.

7. Розм~щує з~овлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з

проектними І РОЗВIД~вanЬНИМИ о.~ганіз~~іями договори на розробленНJI
прое~о- КОШТОРИСНО1 документаЦl1 та ЗДlиснеННJI ними авторського наглИДУ
за буДІВНИЦТВОМ.

. 8.

Здійсн1ОЄ

~ере~ачу

в установлені

терміни

~ОЗВ1Дувальним ~ргаН1за~IJ1М завдань на проектуванНJI

,

проектним

або

вихідних даних та

ІНШИХ докумеНТІВ, необхІДНИХ для виконанНJI проектних і розвідувальних
робіт та розроблеННJI проектно-кошторисної документації.
9. Приймає і перевіРJlЄ комплектність одержаної від проектних або
розвідувальних організацій проектно-документації та іншої документації,
забезпечує в установленому ПОРJlдКУ проведенНJI держаної експертизи цієї
документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію
будівельним організаціям.
10. Розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з

. будівельними

організаціями

відповідні

договори,

разом

з

піДРJlДНИМИ

організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно

до діючих нормативно-правових актів.
11. Забезпечує реєстрацію в інспекції державного

архітектурно
інженерно-технічних працівників

будівельного контролю відповідних
організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво Об'ЄКТі~ і технічний
HВГnНД, одержує дозвіл на виконанНJI будівельно-монтажних роБІТ.
12. Забезпечує підготовку геодезичної основи дfIЯ будівництва.

13.

Забезпечує

електротехнічним

та

будівництво
іншим

технолопчним,

YCTaTКYBaннJIМ,

енерг~ним,

апаратурою,

матеРІалами,

поставку яких згідно з договором покладено на замовника.

.

14. Здійснює розрахунки з постачальникам~. за ycтaTКYВ:НJI ~

матеріали замовник&, проводить перед монтаж~ реВІ~IЮ устаткуван

знаходиться на складах понад нормативний теРМІН збеРlганНJI...
15. Передає будівельній організації .будівел~нии

ус.....'

.LаТІсування, ЩО

.
ПJДJUIгає

,Щ

..

маиданчик,

тажу апаратуру І матеРІали, забезпечеВИJI

мон

,

якими ПОkJIадено на замовника.
. ...
погоджені нею терміни
16. Передає будівельній opгaнl~aЦI~ .. в ~
ДОКУМенти про дозвіл відповідних органlзаЦIИ. на .
- виконанНJI бvдівельно-монтажних роБІТ;
J'
• б
. ИЦТВО'
- BiДBeдeННJI земельної діЛJlНКИ ПІД УДІВН
,

- проведення робіт у зоні повітряних nіНI·И" ел
.. .
. .
ектропередаЧI та ЛІНІЙ
зв'язку, ДІЛЯнок залІЗНИЦЬ, що еКСПJIуаТУIОТЬСЯ або
..
•
,
у СМУЗІ ВlдчужеИИJI
зaJI1ЗНИЦЬ, а також на покриnя ШЛяХових покриттів.

- пров~ден~ робіт ! ~~~цях, де прохоДJIТ~ підземні комунікації, з
передачеІ~ П1ДРЯДН1Й ?Р~~lзаЦI~ схем таких комунікацій (кабельних, газових,
водОПРОВІДних, каНaJllзаЦlИНИХ І т.д.), розміщених на територіях будівельного
майданчика;

- користування ?ід час проведення будівельних робіт у населених
пунктах електроенеРГІЄЮ, газом, водOlО,
відповідно до проекту організації робіт;

парою

від існуючих джерел,

- перенесення з будівельного майданчику магістральних ліній

електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо і
нафто проводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають
будівництву на відведеному майданчику, в терміни передбачені в особливих
умовах до договору, забезпечує переселенНJI громадин, які проживarоть у
будинках, що підлягають знесенню, перенесенню, або реконструкції.
17. Відшкодовує громадянам у разі знесенНJI вартість житлових
будинків, господарських будівель, що перебувають у іх власності, а також
вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів.

18.ЗдіЙснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за
відповідністю обсягів та якостей виконаних робіт проектам, технічним

умовам і стандартам.
.
19. ПОГОДЖУЄ з відповідними організаціями питанНJI, ПОВ'~заНІ з
установкою вантажопідйомних пристроїв, YCTaTКYВaнНJI та апараТІ~, що

працюють

засобів.

20.

під

тиском,

забезпечує

випробуванНJI зазначених теХНІЧНИХ

. . .

Забезпечує виконання пусконалагоджувальних роБІТ І шдготовку

об'єктів до експлуатації.
..
.
б.
..
21. Бере участь в роботі комісії з попереДН~ОI ~~~ІРКИ УДІвелЬНОІ
готовності об'єктів для пред'явлен~ іх пр~.алЬНОІ KOMI~II..

.
22. Пред'JIВJIJIЄ приіімалЬНІЙ КОМІСІІ завер~е~1 БУДІВ~ИЦТВОМ І
. .
... б' и забезпечує
КОМ1с1Ю неоБХІДНИМИ Д1IJI
ПІДГотовлеНІ до експлуатацll о єкт,
.
роботи документами, бере участь у ії робоТІ.
. . об'єкти
.
б
.
ицтвом та введеНІ в Д1Ю
23. Передає завершеНІ УДІВН
..
.
..
які ПОКn8Дено ІХ експлуатацІЮ.
.
ПІДприємствам та органlЗац1JlМ, на.
и о ганізаціями за виконані
24. Здійснює розрахунки з ПІДРЯДНИМ
Р
роботи та послуги.
.
актом законсервовані або
25. Приймає від підрядн!,ка ЗГІДНО З ів ДJIJI іх збережеННJI, вносить
~ИПИНені будівництвом об'єкти І вживає заход
використВННJI об'єктів
Інвесторам

пропозиції

щодо

подальшого

незавершеного будівництва..
.. облік CКn8Дaє і У визначені
27. Веде бухгалтерський 1 стаТИСТИЧ~:Повідн'им органам звітність з
терміни і подає в установленому порядфІСУ вІ ю несе відповідальність за іх
УСІХ видів діяльності за затвердженою ормо ,
ДОстовірність.

-4-

28. Перевіряє подані ДпJI сплати до

.
КУ~lенти ПІДРJlДНИХ, постачanьиих,
оргаНІзацій щодо використа
б·
HНJI ро ІТ,
засад
•
ах за погодженНJlМ з МІСЬКИМ ГОЛОВОІО

проеКТНJіХ розсліду вальних та .
,
ІНШИХ
поставки продукції, надання послуг.
29. Надає на договірних
.

послуги .замовника ПІдприємствам і організаціJlМ незалежно від форми
влаСНОСТІ та окремим ГPOMaдJlHaM.

зо. Виконує функції
.
.

п"
"
ов JlзаНl з реаJllзаЩЄIО
покладених на міську
раду завдань у сфеРІ БУДІвництва.

'

З 1. Не має на меті отримаННJI прибутку від госпоnарсько" .
З2

У

. .

.

'"'

.

І ДІЯЛЬНОСТІ.

. . . ви~~ку ЛIКВlдаЦI!' відділу всі активи переходять на користь
держаВІ або ІНШІИ неприБУТКОВІЙ організації такого ж типу.
6•• Відділ

має право:

1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради,
підприємств, установ та організацій, об'єднань ГPOMaдJlH (за погоджеННJlМ з
їх керівниками) длJl РОЗГЛJlду питань, що належать до його компетенції.
2. Одержувати в установленому ПОРJlдКУ від інших структурних
підрозділів міської ради, підприємств та організацій інформацію, документи
та інші матеріали, від місцевих органів державної статистики безоплатно
статистичні дані необхідні ДЛJl виконанНJI покладених на нього завдань.
З. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до

його компетенції.

Залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб
ДJIJI формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії, а
також створювати групи технічного нагляду за будівництвом.
5. Самостійно розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості

4.

будівництва за виконання основних завдань та функцій замовника. Розмір
коштів, що передбачається вартості будівництва на забезпечення
функціонування служби замовника, визначається згідно з нормативами, що

встанОВJПOЮТЬСJl Державним комітетом Украіни У справах містобудуванНJI та
архітектури.

7. Відділ у процесі виконвнНJI покладених на нього завд~ взаємодіє з
іНШИМи структурними підрозділами міської ради, а також з ПІдприємствами
та організаціями, об' єднаннями громадян.

8. Відділ очолює начanьник, який

призначається на посаду і

3BЇnЬНJIЄТЬCJl З посади міським головою та має за~а, пий
Призначається на посаду та звільняється з посади M!CЬ~ головою
Відповідно чинного законодавства за поданням начальника ВІДДШУ.

9. НачаnЬllllК віддіnу:
.

-.здіЙСНIОЄ
.

керівництво

д..

..

IЯЛЬНІCТlО

.

ВІДДІЛУ,

несе

персональну

ВІДПОВІДальНІСТЬ перед МІСЬКИМ головою за виконання покладених на відділ
завдань;

-

подає на затвердження міському голові штатний розпис відділу В

межах rpаничної чисельності його працівників;

- видає В межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх
виконання;

затверджує

-

кошторис

витрат

на

утримання

відділу,

а

також

п~л~ження про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників
ВІДДШУ;

- розпоряджається

коштами в межах затвердженого кошторису доходів

і видатків на утримання відділу та несе персональну відповідальність за їх
цільове використання;

-

призначає і звільняє з посади працівників відділу згідно штатного

розпису;

НачаnЬНІІК відділу і його заступник без особливого доручення
представляють відділ у всіх державних органах, підприємствах і громадських
організаціях, розпоряджаються в межах установлених законом всіма
коштами і майном відділу, а також здійснюють від імені відділу всі операції,

10.

що входять в їх функції.
11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції Украіни,
іншим актам законодавства, рішенням Конституційного
Суду України,
наказам Держбуду України можуть бути скасовані відповідно до норм
чинного законодавства.

Дпя Вllрішення окреМllХ Пllтань, що належать до компетенції
відділу, у відділі може утворюватися колегія у складі начальника відділу

12.

(голова колегіі), заступників відділу (за посадою) інших відповідальних

працівників відділу. До складу колегії можуть ~~одити керівНИIGI .інших
структурних підрозділів міської ради. Склад колеМI затверджується МІСЬКОЮ

радою за поданням начальника відділу.

13. Віддіn утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших
джерел фінансування відповідно чинно~ закон?д~ства.
..
Структуру

та

rpанічну

чиселЬНІСТЬ

утримання встановлює міська рада

ВІДДШУ

та

видатки

.

на

иого

.

Кошторис доходів та видатків відділу, штатний розпис та ЗМІНИ до

нього затверджує міський голова.
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•

••
юридичною осоБОIО, має самОСТІИНИИ
баланс, реєстрац1ИНІ
14• В IДДlnЄ
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о
рахунки
в установах Держ~~Р~~ ;~~~~:еис:ва крани, печатку ІЗ
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Про РОЗГЛJIд питання
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РішеННJIМ виконавчого комітету Броварської міської ради від 12.12.2006р.
за N!!SS7 відділу капітального будівництва надані функції єдиного замовника та
забудовника по питанням проектування, будівництв&, реконструкції,
Капітального ремонту об"єктів комунальної власності м.Бровари.
Просимо розглянути на сесії Броварської міської ради питання:
,Дро внесення змін_ до Положення про відділ капітального будівництва

Броварської
міської раДи "
.....

- - -

3повaroю

Начальник відділу

ХРебтова

5-32-49

М.М.ЖдановсьКИЙ

VI

