
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИЇВСЬК 

РІШЕННЯ 

г 

. ... Про затвердження місЬКОЇ програми 
ф~анСОВОl ~ИМКИ житлово-будівельних кооперативів та об'єднань 
cmввлаСНИІ<1В багатоквартирних будинків на 2007 рік . 

Розглянувши подання управління житлово-комунального 
господарства від 10.07.07 N! 02-285 , з метою забезпечення надійної 
експлуатації житлового фонду житлово-будівельних кооперативів (далі 
ЖБК) і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ) 
та більш ефективного використання коппів міського бюджету, 
керуючись пунктом 22 ст.26 Закону україни "Про місцеве 
самоврядування в україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань комунальної власноcri та приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ЗатвердиТи міську програму фінансової підтримки житлово-
будівельних кооперативів та об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на 2007 рік (далі - міська програма). 

2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварс~кої міської 
ради внести пропозиціУ в проект бюджету на 2007 р1І< окремим 
рядком. 

з. Фінансовому управлінНЮ Броварської міської ради провести 
фінансування заходів міської програми в межах бюджетних 
призначень на фінансовий ік. 
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Подання: 
- начальник управліннЯ житлово -
комунального господарства 

Погоджено: 

.. .... 
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- заступник міСЬКОГО голови 

- виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відцілу 
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- начальник фін~сового управління ~.м.ЗеленCЬJ 

- начальник загального відцілу 

- голова постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації 
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Затверджено 
Рішення 
Броварської міської ради 
від ,1&. ()~ O~ NgJI�.Lp-I)Т 

MiCЬK~ програма фінансової підтримки житлово - будівельних 
коопераТИВІВ та об'єднань співвласників бarатоквартириих будинків 
ва2007рік. 

1. 3arальиі положения 
Міська програма фінансової підтримки ЖБК та оеББ на 2007 рік 

розроблена на виконання Програми реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства на 2004-2010роки, Постанови 

Кабінету Міністрів УкраІни від 24.01.06р. NP.45 "Правила кориcryвання 
жилими приміщеннями", Постанови Кабінету Міністрів України від 
05.05.97 Ng409 "Про забезпечення надійності безпечної експлуатації 
будівель, споруд та інженерних мереж" та ст. 15 Житлового Кодексу. 

Головною метою міської програми € забезпечення надійності та 

безпечної eKcrmyaTaцЇЇ житлового фонду ЖБК та ОСББ міста. 

Виконання зазначених заходів дасть можливість продовжити термін 

безпечної експлуатації житлового фонду, а також буде значним 

фактором процесу створення ОСББ. 
2. Комплексні заходи міської програма фінансової підтримки 

ЖБК таОС ББ 2007· на 'pu< 
N2 Найменування заходів Головний Обсяги 

пІп розпорsдник фінансування 
хоштів 2007 рік 

тис.гри. 

1 Експертне обстежевни та капітальний ремоиr 
10,0 ліфтів, термін експлуатаціІ ~ перевищив ~ ужкг 

років (перелЬс робіт та іх ваynсть визначаєтьси 

експертним висновхом) 

2 Експертне обстеженни та капітальний ремоиr 
50,0 житлових будинків (вартість робіт ужкг 

визначаєтьCJI за кoшroрисаии охреио по 
.. 

хожноиу б у) • 

З Капітальний ремонт м'пих похрівель (варТІСТЬ 
ужкг 100,0 робіт визвачаєтьси за дефеПНИМИ ахтаии та 

кошroрисаии охреио по JtQЖИОМУ буДИИ1q') 

4 ... житлових будинків, 
Проведевви рекоистрyкцu Оо. 

ужкг 100,0 проектної дохуиевтaцu, 
виroтoвлeвнJI . imньo _ 
улaшryвaннJI шатрових дахІВ, внyrp 

. бmщнaвни водо-, 
будинковоro mжєиериоro о . 

• едЄННЯ (ваpnсть 
тeпnопостачaиIOl, та BOДOBtдВ 

робіт визиачаєтьCJI за деф~ ~ та 
.ноиv 'У. [~y) 

хоmтoрисаии 01Феио по ха 



з. 3аюпочие положеВВJI 

Фінансування заходів програми здійсlПOЄТЬСЯ в перед6аче1l0Afy 
законодавством порядку з таких джерел: 

- коппів загального фонду бюджету міста; 
- коппів бюджету розвитку міста; 
- цільового фонду бюджету міста ; 
- коппів iнвecropiB та інших джерел, не заборонених законодавСТВо 

Фінансування заходів проrpами можливе на УМОВах ~ 
співфінансування коштів бюджету та ЖБК і ОСББ. 

При виділення коштів не.обхіднО враховувати o6rpYliТOB . 
· · б.жв aнir ШІатежІВ та членСЬКИХ внесюв на утримання УДИНК1в І< і ОСББ 

термін еКСІШУатaцjї будівель. ' 
Управлішпо житлово-комунального господарства БроваPGl 

міської ради ,щор?І<У вюпочати в ~ю~етні запити (окремим РЯДКО}f) 
видатки, пов ЯЗанІ з В _ '. МІської програми . 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

у праВJlіння ЖИТJlово-комунаJlЬНОГО господарства 

07400, Киівська область аl Б , • ровари, вул. Кllівська, 292, т/ф 6--04-13, т. 5-20-16 

Від lO. 01.07 Н!! 02. -.215 
НаN!! ________ за ______ _ 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Секретарю Броварської 
міської ради 

Сапожку І.в. 
Про винесення проектів рішень 

на розгляд Броварської міської ради 

КЛОПОТАННЯ 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради 

наступні проекти рішень: 
1. Про затвердження міської програми будівництва громадських 

туалетів; 
2. Про затвердження міської програми підтримки житлових 

будинків житлово-будівельних кооперативів та об' єднань 
співвласників багатоквартирних будинків. 

3 повагОЮ, 
Начальник управління 
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в.о. Морозова 
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