БРОВАРСЬІ(А МІСЬКА РАДА I<иївсыоїї ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

Про звіт заС1}'Пника міського гопови
Руденка В.В.

Заслухавши звіт заступника міського гопови Руденка В.В., керУІОЧИСЬ
п. 11 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні",
.Ііська рада

ВИРІШ ИЛА:

1.

Звіт

заступника

міського

гопови Руденка В.В.

взJIТИ до

відома

(додається).

2.

Роботу заcтyIПfИКВ міського гопови Руденка В.В. визнати задовinьною.
KoВ1pOJIЬ за виконанням даного рішеRНJI покnасти на міського голову

З.
Автоненка В.а.
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ЮІIВСLкоl

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБЛАСТІ

ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 3АСТУПНИКА
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
•
РУДЕНКА В.В.
(за період роботи з липня 2006 по січень 2007 року)

м. Бровари - 2007 р.

Відповідно до розподілу фувкціоналЬНl1Х повнов •
'.
ronOBOIO, його заС1)'ПНиками та керyrочим справами внк вжеl.Ь МІЖ MIChКl!l\!

piIIICHНJlM ВИКОНКОМ~ Броварської міської ради від 27.0б.2~~:О~;2;:З::Ч:~~;О
ІІК ІІІ зоСТУПНlпса J\ІІСЬКОГО ГОЛОВІІ ~oКJJaдeHi IlаСТУПllі завданнп: '
забезпече~ впровадження МІстобудівної політики міської ради'
координацUl питань комrшексної забудови міста'

е,

'

KOOPД~H~ роботи щодо охорони, реставрації:..а ВИКОРИС1'аННJI ПВI'JlТQК

архітеюурИ 1 MICТO~YДYВ~HНJI;
сnpиянНJI

. ВІДПОВІДНО

архіте~но-б~Д1Вельного

до

законодавства

здійснеНIDО

державного

контрото за додержанНJlМ будівenьНIDС норм

відпОВІДНО ДО дuочого законодавства.

КООРДИНація взаємодії з Комунальним підприємством Броварської міської

paдll "Бровариінвестбуд" та будівельними організаціями;
керівництво роботою:

ради з питань безпеки житrєдiяnьності населеННJI;
державної приймальної комісій та державної технічної приймальної
комісії по прийНJlТI10 в еКСIIJIYатацію закінчених будівництвом об' єктів
житлового та виробничого призначеННJI та об' єктів індивідуального житлового

фонду;
.
комісії з питань благоустрою та розташування малих арХ1теraypних форм

..

Yl\UCn.

В моєму

безпосередньому підпорядкуванні знахОДJIТЬCJI наступні

струпурні підрозділи Броварської міської ради:
Управління містобудування та архітепури;
Інспекція ДАБК;

Відділ капітального будівництва;

Спеціальний відділ контролю за станом благоуcnpою та

зовнішнім

дизайном міста;

Відділ з житлових питань;

...

Відділ з питань надзвичайниХ сmyaцtИ та захисту HaceneНIIJI.

За звітний період

з JIIIIIIISI 2006 по січень 2007 року ВDКоиаиа

ваСТУПИа робота:

-

. І'єю міської ради розроблені та
.
.
офїльною КОМІС
• Б
.
СIПJIЬно ІЗ пр
. П вола заБУДОВ0 аоста роваРII,
рішеННJIМ сесії затвердж~m :;.ство (сБровароіввестбуд)), ве з
створене комунальне ~ enе..а а вже розпочало робory по
~UONI!peclВ нас
ПDA
метою захисту &ПА'"
б . НИЦТВО'
обліку об'єюів інвеcnyвaIПIJI у y11J.В
'

1'npавJIЇВВJIМ містоБУДУВ8ВШ1 т

а архітmnYРО:

П~.?ве~ено знаЧНІІЙ обсяг п.ідготовчих робіт ПО ОСВОЄНlUо резервних

тер.ПОРІН МІста та розробленню І затверджеНН10 npoemtoї докумеmaції по
інженерному забезпечеНН10
IV ЖИТлового РаІіону: затверджені схеми
інженерного забезпечен~ теnпопостачанНJI, розвитку enеrapичНlSX мереж,
водопостачання та канanlЗу&aнu IV житлового раііону, газопостачання міста
в,araлі .

Розроблено та рішенНJlМ сесії Броварської міської ради затверджено

схему Генерального ману промислово-комунanьної зони в районі об'їзної
дороги, передбачивши проїзд з об'їзної дороги в районі розв'язки на TepllТOpilO

VI житлового району.

Ведеться розробка схеми
промислово-комунanьної зони
по вул.
Кyryзова в районі проектуємого кладовищ на території якої розпочато
проектування інженерної інфраструктури.

Спільно з дп
ведеться

"Проеmtим інCТИIyrOМ "Київський промбудпроекr"

проектування схеми геНПJJану комунanьної зони північно-східної

частини Промвузла і зведений ПJJан інженерної інфраструюури зазначеної
KOr.fYНВnЬHoi зони.

Проведено
споруджеННJI

-

apxitekryPHO-l\lістобудівні

:

paДlI,

де

розгJIJIНYП

проекrи

.

індивідувnьних житлових буДИНlOВ багатоповерхового будівництва - 14
промислового будівництва - 25

об' єКІів торгівлі -

62

14

АЗС, СТО, автомийки, автостоJIНКИ - 20
Інші об'єкти

-12
бці містобудівної документації та визначеНlDO

Ведеться робота по розро.

.

червоних лівій та меж вулиць МІста В1ДПОВ

ідно до генерального плану м,

Бровари та ДПТ мікрорайонів.

нтації та подано на розгmrд інвестиційної

."

ОпрацювaннJI теХН1ЧНОІ докуме
.
•
...
З"';упеНlПO 67 об'ЄК'l1В.

ради МІста пропозицu ПО ро IY&~

Проведено упор~ання
період - 52 адреси.

адресного

господарства "Ііств - за звітний

. .. еріод
. виконано:
анвя _ 52;
АІІЗ на об'єкти М1стоб!ДУВ еитації _ 78;
. отовка кaдaCТPOBOI докум
mдr
. кropa з
висновКИ головного арХ1те.
_ 686.
ічного
матеРІалу
граф
видачеЮ
.
и розгJIJlllYТO 1608
та apX1тeJCrYP

Окрім Toro за ЗВІТНИИ п

-

-

УпрaвniвиJlм містобудування
3вернеlDlJl.

письмових

IlІспекuїао дАБК:

8

3а звіПlИЙ періо~ організ?в~о робcny держаВНIІХ приймanЬНl1Х комісій та

npllilНJIТO в експлуатaцuo

-

об ek11B, ут. ч.:

ЖИТЛОВОГО призначення

- 6, у т.ч.:

реконструкція Об~~кту незаве.ршеного будіВництва під ЖИТЛОВИЙ будинок

із доБУДОВОIО блок сеКЦ1И по вул. КIРОВа. 90-А ТОВ ДБК "Меркурій" загanьна
ПJlоща 10068,3 кв. м;
,
11 черга (83 квартири) та нежитлові приміщенНJI 159-ти квартирного
ЖJlТлового будинку по вул. ЧерНJlXiвського, 21 прива11l0ГО підприємства
"Броварибудінвест", загальна площа 8651,70 кв. м;
І черга (102 квартири) ДВОХ багатоквартирних житлових будинків з
вбудованими приміщеннями соцкульmобуту по вул. В.Симоненка, 2 ВАТ
"ПДБП Н!! 2" загальна площа 11753,10 кв. м;
багатоповерховий житловий будинок (90 квартир) з вбудовано
ПРllбудованими npиміщенНJlМИ соцкупьmобуту по вул. М. Лaryнової, 4-Б ВАТ
"ПДБП Н!!

2" загальна площа 13157,1 О кв. м;

багатоповерховий житловий будинок по вул. Грушевського, 19 ТОВ ДБК
"Меркурій" загальна площа 12627,60 кв.м.
m черга - підземні гаражі (52 пnyки) та господарський блок, який
входить до cкnaдy багатоповерхового житлового будинку з вбудовано
прибудованими npиміщенНJlМИ по вул. М.Лaryновоі, 18-Б ВАТ "ПДБП N!! 2"
загальна площа

1724,80 кв.м.;

промислового ІШизначенНJI -

2, У Т.Ч.:
- "Критий

другий пусковий КОМІШекс
тов "СБС" загальна площа

ринок"

по вул. Короленка,

635,00 кв.м;

72

&с

цех по виробництву виробів з пластмас в районі Промвyзnа ТОВ Поnюс

IImoс" загальна площа

1467,6 кв.м;

.

.

.

ПідГотовлено ІШоекnв РlID

..
.
внесеlПlJl зМ1И
..

.

.

б Д1Вництво-

про над8ИНJI дозвШ1В на 1,
про

ень виконкому Броварської міської радИ -

в плани

6·

,

забvДови зем
JI

tnvam.нихЖИТЛОВИХ

теxmчвих паспоpnв, JВДИВч-v--

..

б

36. у

enьних ДIЛJIII.ок, оформnеННJI

. _ 14.
,

уДИНК1В

приим" "'"-ної комісії про BBeдeННJI в

· Дep~HOl
-~
.
вкnв
про затверджеlПlJl.
об'єюів, оформnеНВJI СВІДоцтва на

експnyвтацію закінчених буДІВНИЦТВОМ
право власності -

16.
.

по станов про. притяrнеННJI до
.стративНИХ ШІРаф1В за порymеННJI у

винесено

Скnanено nPQТOкоЛ1В та.
.
адмінвідповідальності у вигЛJlдl 8ДМl:уму _ 52482 rpB., У Т.Ч.:
сфері містобудувВIПIJI- 83, на заг~~
фізичним особам - 9095,00 гр ,
юридичним особам - 43387,75 грН.

3а

пів іччв 2006 о

о інспе ЇЇ н 'й
звернень шомарин, З JIJOІХ бпизько 390 РОЗГJJJlНУТО ~O=B: o~ьo~aHO ~2~
;'~OДlI peary&aJIНJI, надана КОНсультативна та правова дОПО1\IО";,
ВІдпОВІднІ
П ОВе ено засі ань постійно .ючої міЖВI' О.'ІЧО·І
Р

"0 ' '.

,

R

MICII

JI

ОЗГЛJl

тnaнь щодо ВlДkJПOченНJI спожи~ачів від мереж цеН1рВЛЬНОГО опanенНJI і

raрячОro водопостачaJIНJI (ЦО І ГВП), та питань переобладНанНJI і
перепnавувaннJI ЖJfТJJОВlfX будннків і приміщень та споруд - 7 на JlkНX
poзrlUIIIYIO І 57 звернень ГPOMaдJlH та надано відповідних дозволів, •
ВіцпinОJ\I капітального будіВНlllпва:

Відділом капітального будівництва у 2006році виконувanиСJl роБOnI з
npоепув8IIВJI та будіВНlЩПlа pJlJ1Y об' єктів зaraпьноміського прпзначенНJI,
3araльна сума освоєних відділом капітanовкпадень станОВIПЬ за 2006рік
поmш 3,5 ltlЗПl. ГРН., В тому числі з бюджe-ry розвmкy )Iicra • 2,8 )ШН.

rpH.

Пaroчна робота відділу капітального будівmщтва прOТJlfОМ звітного
періоду велася за двома нanpJIМК8Ми: підготовка та супроводжеННJI проектних
рооп та ВaГJIJIД за будівництвом об' єктів.
ПроеКIVВ8ННJI та буzriвНИlПВО бювеп по вvл..Грvmевсьь.-оro м.Бровари.
ІвCТИIYJ'Oм ВАТ "Укрводпроект" виконано проеь.ї б}-дівIП~а вказаного
О~ЕПУ, виковуєrьс.в експертиза. Із запланованих на 2006РІК з бюджету
р03lllПКJ 21 ,Отис.грн. використано 2 І ,Отис.rpн.
Загальна варІість будівельних робіт близько І oOO,OmC.rpH.
РеконС1рукпіи озера в парку Перемога .
_
Вmmвавий проеп ескізних пропоз~ї з реJroНctp~1ЩU озера В парку

Перемога, загальна варІість проекmиx роБІТ 21 ,OnIС.ІрН.
'. з бЮ~~'"
1-1.()nIС.rpн.
на
Із передбачевих ІШаном на 2006рІК
__ • "'1SIttE\'
1"•
ф'
'"
1~'tЩ1' n::ln~' про анансовано
JlПlmJrавии проепу ескізних ОРОПОЗIЩUI
реь.-онС1р.7
"'с' •

І~О"ШС.. rps.

Рекон

. ківотеа

•

ІМ. Шевчень.l1 .

• П:\.'Тit ~ ,~ .. t:

' ~\.~~"

О іП

'724,OnIC.rpH"
. ~нa проекrво-коmтoРИСН~5 Ba~~iC~ ss..\)m~.'v~t... ")' 2006 році
Dpoфiвaвсоваво
та виконано
У впконано
20
Р - t..8'"u...,~ ....t" ~.. ~'tЩ,
.. ~\ranьtln сума
пnnr1й.. __
9
11f.
БО
~ШIU1соваво 1642, тис. ІРн.,
~ t)"~~~~tt., ~Д"(lJ\ьtшх ро ІТ,
IІШоJIaJПnI за два роки - 1461,2 тис. rpH., зonШUО
..
JUj'be-npофівавсоваво - 2262,8 тис. rpHo
БYJIИ виховані роботи:
.,
пiдroтoвка під чисri пОЛИ І та П пооер~~, \\'.
'.
•
опроводУ та ~аttan,заU! .\
1S1fY1PППВ1 :мерСЖІ1l0Д
~

оп

1SOг:везах:ист дерев JIВИX кон

""\\,,,,~~.

стр\.rlЩlІ nOptJlDI ~
0.1

О

робcnи по ВЛашІУВанвю nOКPIBm;

... ~'tii (~.I~~.&.

3MOВТQBaвi вітражі, lІікоННЇ блок", 3~DШ~:~а,'\*і~lШ~,

'30ВНЇtпвj

про1CJIaДева

:мережі

'N.IRIЩJQ«~O'm'lntIIUl,

водопрОDО)JJ ~'t\,,~~~A\~* \\~'NN~I~NA~~~' яз"")'.

резервна тenефошtВ І

у 200!році передбачено виконати:
вНУТРІШНЄ оздобnенНR;
зовнішнє оздобnеННJI;

зовнішні мережі газопостачlННJl·

.'.

,

внyrpJШНJ мереЖІ enектропостачанНJI

охорони та сигналізації;

, опanеННJI, веН11lJlJrцiя, пожежної

благоустрій;
аlебпі , opnexнiKa;

.

На 2007рік відділу заплановано з бюджcny

.

Об"єкт планується до здачі в експлуатацію ~~ЗД~fі:::аaz;:gg7~:~·rpH.
ПgоеШl!анНJI та "екон

ВУЛ.

В

'

r

озз Єднання

.

.

cmyкцur мапcmалЬRоі вулиці районного значення

Зaranьна вартість будівельних робіт понад 2500,Отис.грн.
З8ІШановано з бюджe'l)' розвитку у 2006році 80,Отис.грн., використано

79,9тис.грн.

Завершується експертиза проекту.

у 2007році манується виконання будівельних робіт з реконструкції
вказаної вулиці з вnamтyванням:

.. проїзної частини до ширини 12 м
.. тротуарів шириною до Зм
.. будівництво дощової каналізації ДJIJI BЇД8eдeНJUI поверхневих стоків
.. "кишень" та павільйонів очікування на зупинках громадського
транспорту

.. переходів в MicЦJDC постійного руху пішоходів
.. установка дорожніх знаків, світлофорів, перильного

огородження та
ваиесеННJI дорожньої розмітки ДЛJI організаціі та безпеки дорожнього руху.

На 2007рік відділу заплановано з бюджету розвитку міста 2000,Отис.грн.

ПgоецувaшIJI та реконС1рУКПЇЯ парку їм. Шевqе~

Виконано ескізний проекr, варПсть проеІСТНИХ роБІТ 21,~тис.грн.
СупрОВОДЖУЄТЬCJI робочий проеп зaraль~ою BapnC110 33,7тис.грн.,
ВИКонано
кан'

розділи:

благоустрою,

мереж BoдoBlД8eдeНJIJI, водопроводу та

'"

~::~OBaнo з бюджcny розвиткУ на проепування У 2006році

SО,Отис.rpн., використано 50,0 тис.грн.

Проецування та реКОlfmpyкпiя парку Пgиозернd
.
.-nжY робіт 127 2 тис.грн. Проектаr.1 буде
3aranьHa Bapncть проемПІ.u.
'

переДбачено. вnamтyв"'иu., попивального водопроводу та громадського 1}'8JJcny,
QППA
ЧJJНКY з вnamтyваиням мапих
мережі водовідведеВШІ, освітлеННJI, зон BJДlIO
•

архі

текrypних форм.

•

і«n,nv З бюджету розвитку 30,Отис.грн.,

На 200брік було ЗаІШ8Новаво B~·oI
використано 29,873тис.rpн.

Виконано проектні роботи згідио доrовоРУ:

..

обстежеШIJI територіІ парКУ

6
І черга топогеодезичноі ЗЯомки те

.олеііБОП

._

РИТОРІІ МafЩІНЧIIК8 ДJUI

робочий проект майданчика
rpll в IШJDtcнIIЙ
На 2007рік передбачені ко: rpи ~ ~ий волейбол
в РОЗМІРІ 140,Отис.rpн.

Реконщpyкuія вулиці Грушевського
Проекmо-кошторисна вартість б

.в

ВІІКОНУВanись У 200Sроці- сума 826,5т::- е:ьних РОбі~ 2424,Отис.грн., роБOnI
сума виконанНJI 141 О,2тис.грн. Зan~:' у 20060 !U S84,2тис.грн., загальна
JОI3,3тис.грн.

ова

вартасть будівельних робіт

у 2006році виконано:

асфanьтуваННJI частини вулиці

r

та перехрестя вказаних вулиць в один ::;:ПР евсфького, що примикає до вул..Кірова
зовнішнє освітленНJI

ас альтового покритrJl

у 2007році nnануЄТЬСJl:

закінчеННJI робіт з влaпnyванНJI світлофо ів н

.

.

Грушевського та виконати роботи з вn
Р а перехре~ вулиць: Кіровавynиць Грymевського-Возз"єднання
aпrryванНJI СВІтлофОРІВ на перехресті
закінчеННJI благоустрою вулиці
укладки другого шару асфальтового покритrJl

На 2007рік відділу заплановано з бюджету ро~витку 1124,0 ТИС. грн.

ПроекпвlННJl та буniвНИIlТВО BoдoBЇдВeдeHНJI дошових та талих

масиву Оболонь:

вод

Загальна вартість робіт 5025,6тис.грн. За 2006рік виконано по першому
етапу 433,2тис.грн., загальна залишкова вартість 4592,4 тис. грн.
ВиконlННJI ведеться у два етапи:

від вул. Маяковського до вул. КиївсьКІ, вартість будівельних робіт
985,Отис.грн., виконано на суму 433,2тис.ргн.

від вул. Київська - масив Оболонь м. Бровари, зaraльна вартість 4040,6тис.грн.
У 2006 році було заплановано відділу:

з бюджету розвитку міста 30,Отис.грн, використано 2S,43Sтис.грн
З цШьового фонду _ 13S5,Отис.грн, використано 433,2тис.грн.. Причини

недовикориCТIННJI: характер виконання зеМJIJIНИX робіт. Траси водовідведеlDUl
ВJIІІПТовуються залізобетоННИМИ лотками по існуюЧИХ каналах, що прохоДJlТЬ

по приватизованих земельНИХ дiлJпп<aX, .RКЇ розмежовані. Неможnивість

~риcтaшu кранів, навантажувального. транспоР1'У та узгоджеlDUl виконання
РОБІТ з власниками уповільнює темпи роБІТ.
По першому етапу у 2006році виконано:

змонтовані залізобетонні лОТКИ -218м.П.
засипка щебенем-180м3

-

ЗМонтовано залізобетонні труби через вул. СтаРОТРОЩЬD

перекnадку газопроводУ по вул. Андрєєва
у 2007році буде виконано:

монтаж 1руб через вул. Київську 1'1 вул. Маяковського
перекnадку газопроводУ по вул. Маяковського.

,
ВnaDJ1!Вання залізобетонних лотків - 1571.1

перехІД через вул. КиіВську

Паралельно lШануЄТЬCJI ВИконаuu "
б'
.
'
ЩUl ро lТ Й дpvrnro
.
а.8СIІ8У Оболонь. ВІД вул. КИJВСЬКОї З ал
J-"
етапу ВОДОВlДВедеИНJr

зaranЬJlОIО ДОВЖИНОІО більше ніха О

8UJТyванlfJlМ залізобетоННlfX Jlотків

·
,КМ.
обonОИСЬка, МОЛОД1ЖИа, Радгоспна ТОЩ

ПО вуЛИIUlX'"
- сталiHrpaдy
~ epOIB

J1PCивжиих труб.

о, розчистка озера з ВJlaunyвaHIUI~;
На 2007рік відділу заплановано на вк
. б
.
11IС.грн.
азан. ро ати з ЦШьового фонду 860,0
абати

Зnl180воі каналізації

по

екон

Виконані передпроектні роботи

'м
11

В 'л

( зібрані

.

КМ.

Иlвсьraй з ала

аННJlМ

"

реконструкції вул. Київська з влaпnyваННJlМ споТр~ХНIЧНI умови та висновки) ДJlJI

.
.
Jд поверхневого стоку
На 2007РІК
заплановаНІ кошти з цільового фОНДУ
'.

500,Отис.rpн.

. Будівництво

J(jJШСШдОРф" •

на проектувaнюr в СУАІI

інженерних

мереж

дИТJlЧого

містечка

ло

проr:pамі

на 200брік з~~овано відділу 108,Отис.грн. З бюджету розвитку міста
на 8JIamтyв~ зовН1ПnПХ мереж ДИТЯЧОГО містечка, вихористано 99,9тис.грн.

Внковаю роботи з влaпrryваивя зовніmиix мереж водопостач8ННJI

газопостачаиия, каналізувaннJl, газопостач8НВJl.

'

Будівництво
Адмінбудинку по вул.. Гагаріна.18 3 вnaunyвВННJI1\l
КОIЩep11fо-виставкового КОМІШексу та благоустрою території.
Коригуванним проеюу передбачено розміщеШUJ на першому поверсі
единого дозвільного центру. Враховані громадські інтереси міста та внесено
зміни стосовво потреб мешканців та сучасних вимог. Тому кінозал
Адмінбудинку буде переобладнано у КОlЩертно-виставковий КОМlШекс з
сучасним обладнанням. Замість відкритого бanкону буде вnаштована крита

галерц яка може вш<ористовуватись ДmI дeMOHC1paцU художніх творів

М.аістрїв, виставок та презентацій. Необхідність вnaпnyвавив додаткових
ВIТРaxmиx систем виramкaиа вимогами енергозбережеНЮІ та ЧИНllИМИ
будівельними нормами. Внковаві роботи по покритno даху.

Загальна вартість будівельних робіт близько lООООтвс.грн. , з~ановано
8WUny на вказані роботи ва 2007рїК 400,Отис.грн.з бюджетУ розвитку МІста.

.

ЦроецувaJPIJI водовіцведеJUUI поверхневих вод 10-го АIЇIqJОР8ЙОНУ .
Загальна вартість проеlCТllИX робіт близько 200,Отис.грн.
На 1.01.2007року виконано роздinи JJpоекtY:
топогеодезічві виmyкyв8ИВJI

.

..

~

1ВЖенерно-геолопЧН1 виmyкyв
- каналізації: насосної craнцii в
технологічні креслеВВJI споруд ДОЩОВОІ
..' ні

Ьарку, насосва cmuщiя в районі кнс поблиЗУ ДИТJAОІ mкap .
З0Виimиi мережі каналізації.

Проектом буде визначено: напрJlМОК та бу, •
C8)IOPJIIIBHoro

..ереж

колекторів, будівництво насосних Дlвниц:rво трас H~ipHOГO та
станцій, захllcr Інженерних

БудівнИцтво другого вводу газОПРОводу{коригув

На 2007рік відділу замановані кошти з
проекту

б ДІ'вництва

у,

.

}

цільово~~НфJlопондуоекп

другого вводу газопроводу в сумі

360 О

на КОРIUYВання

В'

.

капітального БУДІвництва. надані функції замОвника на KOp~:~:r' Wlшу
СУПРОВОДЖУЮТЬСJl проеКТНІ роботи .

npоеІау,

РеконcmvкuіJl плавального басейну Купава

Загальна вартість будівельних робіт близько 14 ООО,Отис.грн.

Проектом передбачено:

підсилення фундаментів

ремонт ванн, переобладнання внyrpішніх мереж опanеННJI та веНТИJlJщії

. '..

..

,

водопроводу та каналlзацll, сигнanlзaцtі та системи зв'язку;

вnaпnyвання електрообладнання

реконструкція фасаду та благоустрій.
у 2006році відділом були виконані роботи з першої черги реконструкції
басейну - "ПідсилеННJI фундаментів", загальна Bapricть робіт близько
300,Отис.грн. Роботи виконані, замовник - відділ фізкультури та спор1у.
На 2007рік відділу заплановані кошти з цільового фонду на виконанН.R
робіт з реконструкції басейну в сумі 500,Отис.грн.

БyniвlПШТВО котельні ЗОСШN!!3 по вул. Леніна (замовник УПРавління

освіти)

. '

Відділом капітального будівництву 2006роЦ1 продовжено буДІВНИЦТВО

котельні ЗОСШN!!3. Виконані роботи:
збудована котельня;

змонтована димова труба;
змонтовані два котли та обладнанн.н Д1UI них;

прокладені

зовнiппri

мережі

газопостач8НllJl,

водопроводу, каналізації та теПJIоп~стачанн.н;
виконані

внyrpiпmi

eJlеnpичні мережі;

мереЖІ

водопроводу,

.'

eJJСХ1рОПОстачанн.н,

каналізації, опanеНН.R та

.

змонтована пожежна сигнатз8ЦUl, веНТИJIJЩ1.R·

у 2007році:

. боти котельні'
- вже розпоча'; пуско-нanагоджУВaJIЬН1 ро оо території .:а здано об'єп в
- буде проведено благоустрій прилеГЛОІ

eКCnmm,

•

_а.1 атащю.

Будiвнmrrво кnanОВиmа по ВУЛ. К?О;:оо о ТИС.грн., профінансовано та

Загальна Bapricть будівельних ро ~aпиmк~ва вартість будівельних робіт
2005 році 269,7 тис. грН.
5330,3 ТИС.грн.
.
-Овано у

Роботи, що передбачені проеJCТOМ.
освітлеШIJI;

9

вnaunyваинв мереж водопроводу, enеrapопостачlННJI'

,

бnaroуetpОJО;

будівництво PmyaпЬHOГO майданчику, адмінкорпусу, вхїдної rpynи,
туалm1.

Кр1•..•
атА

того

ПРОВОn-'СJJ

роботи

~АU

_

ПО

проеrayванmo

•

.

Інженерного

забезпечеННJI нових житлових раИОНІВ та промислових зон, де ВКБ

.•

фytlкцР замовн

ика

.

надано

СпеціальНllМ відділом контролю за cтaHOII благоустрою та ЗО8I1ЇWIIЇl\1

А!РвііиОII ІІіста:

.

.

прОТJIГОМ ЗВІТНОГО перІОДУ

2006 року відділом постійно здіЙСlПOвавСJJ

КОJПPOnЬ за зовнішнім благоустроєм території, технічного та санітарного стану
об'єктів інфраструктури, правомірності іхнього розміщенНJI згідно чинного
законодавства; ВИJlВЛJJЛИСJJ недоліки зовнішнього благОУС1рОIО на території
'Ііств, а також виконувалиСJJ організаційні, адміністративні заходи щодо іх
усунеШIJJ; проводились планові коммексні перевірюr благоустрою і
санітарного стану території міста та місць масового перебування rpO~faдsH з
зaпyqеJUIJIМ представників необхідних служб міста; здіЙСlПOвавСJJ контроль за
виконанням умов та термінів аварійних і манових ордерів виданих відділом.
Так, на ПРОТJJзі 2006 року було видано на проведенНJJ робіт:
планових ордерів

- 178;
аварійних ордерів - 94.

.

. .

з метою попередженНJJ порушень у сферІ благоустрою, с~ецвlДДШОМ було
CКJJaдeHO та вручено фізичним та юридичним особам 99 ,припис~.
•
Також у

2006

році відділом було надано суб єктам П1дпрИЄ~IНИЦЬКОI

дUmьиоcn дозволи на розміщеШUI МАФ:

стаціонариі МАФ -

108 (щоквартально);

тимчасові -

36;
пересувні - 18 (щоквартально). .

. 119 від 05.07.2006 р.
•
..
.."
. , .. СТИХІЙВОІ тopnвт в МІСТІ,
"Про yrвopeННJI робочої гp~ ~o ~1Дaц11.
стихійної тopriвni в Micri.
спецвjдцjлом проводились КОМІСійні переВІРКИ МІСЦЬ
. про вдмініС1ративні
на викон8ВIIJJ розпорцжеННJJ МІСЬКОГО голови ~1Д

В ході проведеННJI перевірок було cкn~e~o 35 ПР:::' ринок на вул.
npавопорymеННJI,

було

повНЇС11О ткв1ДОван

Возз'єднання в м. Бровари.

.,

ПРОТJIГОМ 2006 року спецв1ДДUl~М

.' .

0

було скпадеН0 139 ПРОТОКолів про
ю

у сфеРІ блaroустро

адмівіС1ративш правопорyUIеННJI
·
.,
ковтроmo
СпеЦ18ЛЬИИМ
B1ДДUJOM

за

Дllзdвом міста у BiДlIOBiдllo~ до ~~o::
було • розt"lIRVrn
та надано
BJДIIOB!Д1
._....J .. ...
• .. НJQвanи

ПРaцtввики відділу поcmйllО ЗД1ИС

1:

у:

.

.

"

аіВИ "Про звернеВВJI rpor.laдIН

ПИСЬМОВИХ звернень, а тaкo~
'рки фaкriв порушень у'б сфеРІ

переВІ

благоустрою, викладених в усних звернеНJIЯX
Вічqipом З ЖИТJlОВИS тn:aD;

.

cтaвor.! благоуСТРОЮ та зовНUПИ1М

фізИЧНИХ та юридичних ОСІ

.

10

Відділ з житлових тmuп. упорено з .

)lіСЬКОIО paдOIO ДJIJI організаціі Обпіху

rpOM

nднo. C1p~I~, затвердженої

законодавства Украіни пcnpеБYlОТЬ поліпше: МІЩ ЯКІ зnдно житлового

роБОТИ по придбан~о квартир; обліку та оз:"n:пових )'аІОВ; ДrUI організації
)ІСІrrла поточного звшьнеННJI; перевірки
р одшу ПОБУДОВI!fОГО житла та

органіЗаціяМ, які ведуТЬ самоcriйний :a=~ допомог~ П~РИЄМСТВat.r !
кввртобліку та розподілу житла.
К, в органlЗаІU1 та ведеННІ
у відділі праЦJОЄ 3 чоловіки: начальник в' .
... .

ЮРlfДИЧНОГО забезпечення та інспеtcrор.

tддШy, головнии спеЦІалІСТ з

З 2007 року, в зв'язку зі збільшенням обсягу робіт, пов'язаного зі зміНОIО
~rrлового ...законодавс~а
та
~еОбхідніC'l10
проведення
масштабної
Інве~~изaцtl кваРТИРНОI черги, в Btддini введена ще одна посада головного
спеЦІалІста.

Основними завданнями та функціями відділу є:

Забезпечення обліку громадЯН міста, потребуючих, згідно з житловим
законодавством Украіни, поліпшення житлових умов.
Так, станом на 01.01.2007 на квартобліку у виконкомі перебуває 4766
сімей, з JIКИX 110S користуються правом позачергового забезпечеННJI житлом та
правом першочергового поniпmеННJI житлових умов. На обліку ДJIJI
вступу в ЖБК - 1844 сім'ї.

1301 -

Протягом другого півріччя 2006 року було проведено 5 засідань комісії з
житлових питань виконкому, на яких рОЗГJIJIНYТо 89 заяв щодо в3JIтI'я на

квартобпік та облік ДJIJI вступу в ЖБК.

ЗабезпечеlПlJl контроmo за веденням квартобniкy на підприємствах та в
орraнiзаціях міста.

m

Протягом звітного періоду за зверненнями ОП "Бровариnpомжитлобуд",
"ПМК-1 S" та ВАТ "Софія" були вирішені питання щодо ліквідації

Dартирних

черг

на

даних

підприємствах

та

переведеННJI

rpOMaдRН

на

Dартоблік за місцем проживaннJI (більше 200 сімей).

За друге півріччя 2006 року щодо зміни договорів найму та броНlOВ8ННJI
ЖИТЛових приміщень звернулось 83 сім'ї.
л 'пИ

""'&11.

•

nпuаУ виконавчого KOMiтcny прarJlrоr.r звітного

.
23 проекrи РІШень.

розгляду на засlД~

періоду відділом підготовлено

. . надійшло більше 1 тисячі звернень
За друге півріччя 2006 року до B~ роботи із звернеННJIМИ rpOMaдJIН та

громадин, з яких близько

1ОО -

через B~...•

kaIЩелирію.

Ї"'"nV розглядаються в установлені

Всі звервеНИJI які HaдxoДIIТЬ до B~·.1'

'.
., немає.
381(онодавством терМІНИ. порушень тe?~ npИДЇJIJIЄТЬСЯ розгJIJlдy звернень, які

Особлива увага праців~И B~ ВОНИ як правило, розгJUJД8IOТЬСЯ

НВДХодать від пільгових категор1И насenе.

в першу чергу.

,

ся особиСТИЙ прийом rpOMaдJIН. Згідно

В відділі з житлових ~ ведеть ся двічі на ТИЖдень.

з затвердженим графіком вІВ здійсню єrь

Здійснення відповїдшtX заходів щодо

..•

)JCIrrJlO~1 пinьгових, наЯменш захищевих 1'1 =aцtl ПРО~DШ забезпечевВJI

затвер~еноі рішенНJlМ ви~овавЧОГО KOMiTe'JY. а СDI:теГОРIЙ BaceneBВJI міста,
BJДJJp8ЦЬOBaHO мехаВIЗМ передачі ква

відповіднО до договорів про співпрацю;

РТИР у вовозбудовавllХ будивках
здіRсшоється контроль за своєчасвим та поввим викОв!luu....
..
...
8Ппnаl ДОГОВОРІВ.
зД1исlUO~ся . контроль за використанВJlМ ЖИТЛОВОГО фонду Micra та

ПРОВОД1ПЬСJl ВІДПОВІдна робота щодо своєчасвого засenевВJI квартир поточвого
звільнення.

Напрll~нці 2006 ро.ку розпочато та на дашпі час продовжуєrьси
Іlвсwтaбна Iнв.ентаРlпаЦIИ кваРПl)Jвоі чеРПI. Ставом ва 01.01.2007
проведева переВІрка ГPOMaдJIВ, що перебувають ва квартобпіку ПОЧИВ8ІОЧlf з

1977 по 1984 рік вкnючво. ця робота вкточає В себе:
перевірку

спїnьво

з

реєстрації громадян;

Броварським

паспортним

BiддiпeBНnI

місця

перевірку спїnьво з житлово-експnyатаційвими оргавізаціВIИ Micra місць
та )')ІОВ проживання ГPOMaдJIН;

запроmеННJI відповідних ГPOMaдJIВ ва засід8ВJIJI комісії з житлових питавь
З метою виріmеННJI пИТ8ИIIJI подальшого перебув8ННJI іх ва квартобпіку;
підготовка проектів рішевь виконавчого коміте1У щодо зНJI'М'JI з
uартобniкy та перегтщу виду черги громадин, що за результатами перевірки та
розгляду на комісії не потребують поліпшеНИJI житлових умов або втратили

право ва пільги при отриманні житла.

..

.

.

Головний спеціаліст з юридичного забезпечеНИJI BIДДIJIy, BIДJIOBIДНO до

посадових

обов'язків

комітету при

предcтaвJIJIВ

розгЛJIДЇ

1О

інтереси MiCЬKO~ ради та виконавЧОГО

адміністративних та цившьних справ у судових

органах.

Віцпіл з питань НадЗвичайних ситуацій та заDlСТУ населеВНJI.

П""

'-

~UI коордивaцu ро

біт пов' язаних з безпекою та захистом ~асenеНИJI і

,
айиих ситуацій та ДIDІИ в них
територій, попереджевшо ВИВІПОІен,ню ~вич . 11 07 06 N!! 304 створена
РЇШеllНJlМ виконавчого комітету МIСЬКОl ради вІД
.,
айних U'l'v!шїй
. - безпеки та надзвич
с••• ,І
--,

KOMicїJI з питань техвоге~о.еКОЛ~nЧИОI а JIКИX

озгJJJlД8ЛИСЬ 27 питань щодо

JIКOю проведено В 2006 роЦІ 13 за~авь в
. сумРків роботи за минynиii рік,
Пn!l1n.1D
б
"рік, mдведеJUUI ПІД
---Ju8ВНJI ро оти коМlСП B~
об' єкrax господарюв8НВJI та житлово·
стан техногеlШОЇ та пожеЖНОI безпеки на . на хімічно-небезпечних об'єктах),
КОМУНальному сепорі міста (в то~:Ист ахиС1У насenеНИJI і територій від
Санітарво-епідеміологічної ситyaцn. Мlств, з ограм та стан виконaвu рішень
надзвичайних ситуацій, виконання МІСЬКИХ пр
комісії.
... цивільного захисту насenеlDlJl є

Відділ з питань вадзвичаінИХ сиryaц1И
тех:гевно-екологіЧИОі безпеки та

РОбочим

органом

комісії з питань

надзвичайних ситуацій.
Г·

'оо

.

її формує справи. НОРl\lативно-

засiдaНВJI коМІС,

.

отує IИформaцu ва
.сії розроблеНІ.
Ьравові документи щодо роБОТИ коМІ
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Комісія розробмє і здіЙСlUOє "0""

• б
аяних ClrIyaЦill І ЛIКВIДaЦUо іх

А пllIJlекс

•

ЗllllженJUI МОЖJJИВоcn ВИНИkНеllНJl НВДЗВИЧ"

наслідків.

заходів

І ' .."К! з~ ':3пе'lylOть

На засідаllllі КОl\lісіі :І ПllТаll.. ТЕВ
не
р.IТІІIIIIЯ:
та
РОЗГЛЯДОЛІІСR IlаСТУПllі
Про підведення підсумків роботи за 2005 .
затвердженНJI плану роб.ати комісії на 2006 рік.
plКo ВизначеННJI завдань та
Про захОДИ з шдготовки і забезпечеННJI

підтоплень та дощових паводків у 2006 році.

о

с

Про стан виконанн" міської програми запобіl'8ННJl пlДТO'

А.іста на 2004-2010 роки.
не.

оо.

пр пу ку BeCНJIHOI повеНІ,

'"

меншо територш

Про хід виконання рішень протоколів засідань комісії з питань ТЕБ та
Про ліквідацію наслідків сильних снігопадів

Про затвердження "Коммексного ману заходів, щодо попередженНJI
Шlовірних надзвичайних ситуацій та подій на важливих об"єктах
інфраструктури на території міста, що забезпечують житrєдUшьність населенНJI
У безперервному режимі".

Про стан роботи в місті щодо попереджеlПlJl пожеж та загибелі JПQдей на
НИХ.

Про стан виконання програми техногенної та пожежної безпеки в r.licтi
Бровари до

2010 року.

Про недопущення поширеННJI

в місті хвороб спільних ДJIJI JПQдей і

тварин, та спільні заходи щодо боротьби із захворюванням на туберкульоз.

Про

звпобіг8НIIJI

виникиеНJПO

надзвичайних

ситуацій

в

газовому

господарстві.

Про

порядок

обмеженни

ПИ'Пlого

водопостачВННJI

об"єктів

господарюв8НIIJI міста.

Про стан підтоплення територій міста.
.
Про дольову участь промислових пiдnpи~ств міста у складаннІ проекту
гранично - допустимих скидів ПРОМЗJlИВових СТОЮВ.
'оо .
Про заходи щодо захисту лісових насаджень ва територu апста.

Про санітарно-епідемічну ситуацію в місті та заходи щодо недопущеlDlJl

іі УСКnaдllеНИJI у 2006 році.

Про став заходів з попереджеНIUI вивикнеНIUI гр

міста у 2006 році.

ипу птиці ва території

. тадей на автоШJIJIXВX міста у 2006 році.

Про став травматизму та загибem. . о небезпечних об"єкrax міста.

Про стан техногеввої безпеки на Х1МIЧН оо дженшо ІШанів локалізації та

Про став роботи по розробці.;а заТ::'еlЩЇЙВооонебезпечних об"єпах

~iдaцiї аварійних ситуацій і аварІВ ва

'1Iста.

axmивих об"єкrax господарювВIDIJI,

Про став пожежної безпе~ ва в ~и охорони здоров"JI, культових

об"єraax

торгівлі, закладів ОСВІТИ, !<УІІ!'.

'

Зilk1lадів та житлово-комунальвому ce1Q'OPI МІ~ибами населення міста в 2006

Про заходи щодо запобiraвВЯ аІРуєвь
РОці.,
• чних переїздів ва териroрії міста.
Про стан утримання відоМЧИХ затзни
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Про проведеННJI інвентаРИЗ!llln-

оо б·
UlIBUlЬHOI о орони МІста.

040&411 та or'nllll'U
--""'V-KOUКYPCY 3aXJtCHIIX

•

Про стан тотовності органів
.•
..
УПРавтННJlI сил ЦО .

споруд

'18 ВJlникненНR надзвичаиних cr.rnm ••:"
•
ltrlcra на випадОК зarpо
•
• •• JllЩln В ОСІННЬО-зи".
о..
ЗИ
роюв.
п&овии пеРІОД 2006-2007

Про стан виконання заходів про

'l)'беркуnьоз на 2006-20] О роки.

rpами БОРОТЬБи із захвОРIОВанюrм на

Про виконанНJI плану заходів щ

npоrpами забезпечення профілактики BJ:~oФ вик~нанюr в місті Націонanьної

інфікованих і хворих на СЮД на 2005_200;IН еlЩll. ДОПОМОГИ та лікуванНJI ВШПро стан техногенної безпеки на хіМіЧ~~:· б
".
дпв попередження ВИНикненu" надз
е езпечних ~б єктах Мlста.
•
~
ВИЧaliниx CII"n1" •••"
••
о.
місцеВІ програми:
.. -J IЩUI в МIС11
прииНJПi
Програма зanобіганНR підтопnенНJI

наctyПНИМи змінами)

и·

теРИТОРІ МІста на 2004-2010 РОКИ (з

Програма техногенної та пожежної безпеки в місті ДО 2010 РОКУ
Програма cтв~peННR страхового фонду документації на 2006-20 І О

Програма санІтарно-епідеміологічного благополуччя в місті.
Програма

РОКИ.

yдocKoHaneННJI системи ОПОВЇЩенНJI заходами цивільної

оборони м.Бровари.

Програма охорони довкілля

~озроблений

"IJлан цивільної оборони міста" ("IInан дій органів

УПРВВJIIВНJI та сил щодо pearyвaнНJI на надзвичайні ситуації"").

для зниженв.в ризику виникнеННJI надзвичайних ситуацій. yдoCKoHaneHНJI
захисту населенв.в j територій від надзвичайних ситуацій:
розроблений ІШан заходів по запобіraшuo виникнеlUlJl надзвичайних
ситуаціЯ ("IJлан розвитку і yдocKoHaneННJI цивільної оборони міста";

для перевірки викон8НИJf заходів ЦО міста в реальній обстановці

09.02.06р було проведено міські навч8ННJI по mrraивям:
1. Діі керівного складу ЦО міста. служб ЦО. аварійво-відновmoвanьних
формувань ЦО служб міста при ліквідації надзвичайних сюуацій на об"єктах і

мережах кп "БроваритеШІоенергомережа":, Броварської Ф~ по експnya~
raзового господарства ВАТ "Киrвобnraз, JIКИМИ переВlР~CJI ПР~

н~ички керівного складу ЦО міста,. ~~ ЦО ~cтa, aвap~o
В~О8JПOвальвих формувань ЦО служб У ~JДaцu ВадзВИЧ~ C~ на
об єкrax ЖИ'ІТєзабезпечеllНJ[ міста, взаємоДUI cтpyxтyp~ mдpо3ДШ1В ЦО

CJ1yжcб міста щодо ліхвідаціі наслідків надзвичайниХ ситуацІИ.
На·.

ПІДставІ ДОВГОС1роков

ОГО моніторингу за об"ЄIC'1'DШ господарюв8ННJI

.

.

та навКолишнім середовищем МІста yroчнеm р
НВДзвич о.

.о.

аивих сmyац1И.

изики виникнеlDlJl мoжnивих

иційно-небезпечних об"єктів та

.

Складеио та затверджено перетк поте
об"
. .
.
ЄJa1В ПІДВищеної небезпеки M~cтa. О
onн, СЮІадаютьCJI ІШАСи на

Проводиться паспортиз8ЦIJI
Об"ЄIrrax підвищеної иебезпеки.

rm

та
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J1IIя захисту наcenеИНJI від надзВИЧ;uїних с

...
• ).icri створено ф~ВД захиcny споруд.
ИТУaцtи та на ОСОблИВий період
В цьому роЦІ проведена іх інвентаризація та ВllЗначе
_ . .
Н 0 1Х
-о.llша на 10,11 тис. чоп., 29 nPотирадіаційних укритп'
l 1 З7 7 ranыQть:: 22
",.
1>.r_., • 26
в на
, mc:чоп
Також наказом ",е.е. вІД .12.05р. начальника ЦО .
.
cnyжбам ЦО міста.

МІста визначеНІ завдвнНJI

J1IIя yдoCK?Han~~НJI систем.и ynравnінНJI у сфері цивinьного захиcny
наqaJI~НИКОМ ~В1ЛЬНОI оборони МІста за по~1ННJIМ Biддiny з питань не та цзн

811ДВ111 нак~и.. Про cтвopeH~ ~истеми ЦИВІЛЬного захиcny (цивinьної оборони)
на терИТОР11 ~Ic:тa У 200~. РОЦ!)), Про C'fВOpeHНJI зведених загонів по реаryваншо

на надзВИЧ~НI ситуа~1 ~a СИСТ~М~ ЖИ1ТєзабезпеченНJI HaCeneHНJI, звхиcny
Hacen~~ І теР~ОРIИ вІД HaCnIДlQB не~прИJIТnИВИХ погодних yt.fOB)), "Про
орramзaцuo захОДІВ ЩОДО проведенНJI саНІтарної та спеціальної обробЮI у разі

811Н1fКНeННJI надзвичайних сmyацій", "Про організацію спостережень щодо
оЦЇВIOl радіаційНОї та хімічної обстановки в місті", "Про перевірку стану
техногенної безпеки вибухо-пожежонебезпечних об"єкriв", &ІПро організацію
робіт щодо CТВOpeHНJI пунктів видачі засобів індивідуального захисту органів
дпхання непрацюючому HaceneНlDO міста", "Про внесеННJIзмін щодо особового

·u..

.

8!.8'1'

складу евакуlЦlИНОI КОМІС11

.

для cтвopeВНJI додатковий сип та засобів щодо ліквідації наслідків

МОЖJIИВих надзвичайних сmyвцїй в осінньо-зимовий період створені два
З8едених загони по
pearyвaнmo на надзвичайні cmyaцii на системах
житrєзабезпечеВНJI HaCeneННJI, захисту насenеlUlJl і територій від наСЛІДКІВ
несnpИJIТnИВИХ погодних умов:

один ДJIJI розчищеННJI снігових заметів на території міста

(37

одиниць

техніки та 355 чоп. особового складу);
дрyrий ДJIJI nіквідації аварій в системах. водо,- темо,- газопостачaнНJI та

BOДOBЇДВeдeВНJI

(53 одиниці техніки, 127 чолов~).

.

Керівний склад ЦО міста проходить mдrOTOBКY на кyp~ax П1ДВищеlUlJl
квaniфікації керівних кадрів навчально-методичного цешру ~IЛЬНО~О захисту
оо'
V"I'\1A .. uua План виконании на 103 и,.
UППA

КиївСЬКОl облаcn за планами КОМІШеа"J-

•

За результатами вивчення надзвич

айних ситуацій за

2006

рік в Micri

СКОїлось'.

.
xapaкrepy'. 4
..
... соціально-поттичного
п'J1ТЬ надзвич~ c~
ипасів часів Великої ВітчизllJlВОЇ
В~адки ВlШШеВЮІ застарших боиових~oгo aкry У ДИТJIЧоltfY садочку N!S
Вutни, 1 випадок погроза CKOЄВНJI терори
(жертв немає, збитків не завдано).
xapaкrepy (2 випадки пожежі у
З надзвичайні сИ'l'YaцU тe~o~ннo.гo cтaнoВJIJ11'Ь 30 тис.грн; 1 випадок
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