
БРОВАРСІ)КА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г . Про з~:в~рджеННJI міської програми 
ФlнанСОВОI ПlДтримки житлово-будівельних 

кооперативів та об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на 2008-2010 роки. 

rJ 

Розгmmyвши подання управління житлово-комунального господарства 
від OS.02.08p Н!! 02-46 , з метою забезпечення надійної експлуатації 
житлового фонду житлово-будівельних кооперативів (далі ЖБК) і об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ) та більш ефективного 
використання коштів міського бюджету, керуючись пунктом 22 ст.26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації і постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету. 
фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити міську програму фінансової піДТРИМІСИ житлово-будівельних 
кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ва 
2008 -2010 роки (далі - міська програма). 

2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради 
внести пропозиції в проект бюджету на 20~~-20~ О р~ки окремим PJIДКOM. 

з. Фінансовому управліншо БроваРСЬКО1 М1СЬКО1 ради проводити 

фінансувaннJ[ заходів міськоі програми в межах б~джетних призначень на 
фінансовий рік. .• 

4. Управлінню житлово-комунального гос?одарства ЗВ1тува'?l про ~д 
викон8ННJI міськоі програми 1 раз на р1К та подавати ЗВ1Т на сеСІЮ 
Броварської міської ради. . 

s. Контроль за виконaнRJIМ даного р-і покласти на заступвика Міського 

rолови Голубовськоro г.п. ~ \со :,а llf'~ 

• іЮ,,~~~, ~. ~~ .Б.СВПOЖlCO Секретар міської ради 



подаиии: 

• _ иачanьиик ynpаВЛ1ИИИ ЖИТЛОВО -
комуиanьиоrorосподарства 

.ltltI ~ В.О. МІР. 

Поroджено: 

_ заступНИК MicbKoro ГОЛОВИ 
.П. Гony6oкu 

_ начanьник юридичного 
• • 

ВІДДІЛУ 

_ начanьиик фінансового упрaвnінИJI 
~А.м.ЗenеиaD 

- начanьиик зaranьиого відділу 

! -ronoBa постійноі комісії з питань 
комуиanьноі масності та приватизації 

- ~пова постійно і комісії з питань 
СОЦ1ВJlЬио-екоиомічиоro та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 
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Міська програма ФіllаllСОВОЇ піДТРlll\ІКl1 іКllТЛОВО - будівелыІІхx 
k"ОопераТlluіu та об'ЄДllаllЬ співвлаСllllків багатокваРТllРllllХ БУДІІІІків ІІа 

2008 -2010РОКII • 
1. 3агалыіi положеllllЯ 

Міська програма фінансової підтримки ЖБК та ОСББ на 2008 _ 
20IOpOКlI розроблена на виконання Програми реформування і РОЗВІІТКУ 
ЖllТлово-комунального господарства на 2004-201 Ороки, Постанови Кабіне'І)' 
Міністрів України від 24.0І.06р. N'l45 "Правила користування жилими 
ПРJВtіщеННJIМИ", Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 05.05.97 Н!!409 
"Про забезпечення надійності безпечної експлуатації будівель, споруд та 
ішкенерних мереж" та ст. 15 Житлового Кодексу. 

Головною метою міської програми є забезпечення надійності та 
безпечної експлуатації 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. КО~IПJlексві заХОДl1 міської npOrpal\ll1 фіllавсовоі niдTplll\lKl1 ЖБК та 
С Б 2008 2010 о Б на - 'РОКІ' .-Мета Забезпечення стабільної та надійноі експлуатаЦJJ 

"-
житлових будинків ЖБК та ОСББ . 

3аВДаllВП 
Експертне обстеження, реконструкція, капітальний ремонт 
внутріmньобудинкових інженерних мереж, обладнання, 
ліфтів, покрівель, капітальний ремонт 

~ міжбудинкових проїздів 
ПоkaзllИXи 
~IIIIНJI: 

2010р. 
2008р. 2009р. 

ОБСЯI'ІІ Кошти Співфінансуваню 600 800 
~iaaнcyвВННJI бюджету 
~C.rpH, ' . 

МІСта 

~ 900,00 20,00 
29 

~TЬ будинків 2S 27 
lJtь' по k1cть будинків, 

З 4 

~~ 8 

аР1і 
~tr. сть ремонту ДJIJI 

nО8ОГО буди 200,0 Ьо BIf.Цat.t ику, 
70,00 -120,00 200,0 

~lCpe. РОбіт згідно 
~ВOpiB) 
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умовам І! ВКJJlоче~ня житлового будинку ЖБК чи ОСББ 

фінанс~ання. заходу ЗГ1ДН? .. пр~грами повинно ~ути: 
на 

І. НаяВНІСТЬ IНв:нтаризаЦІИНОI справи про теХНІЧНИЙ стан будинку; 

2. Затверджении загальними зборами розрахунок тарифу на УТРlfмання 
БУДІІНКУ; 
3. Звіт за останні З роки про проведені ремонтні роботи. 

з. 3аКЛІОЧІІС ПОЛОЖСІІІІЯ 

Фінансування заходів програми здійснюється в передбаченому 
законодавством порядку з таких джерел: 

-коштів бюджету міста; 
-коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Фінансування заходів програми можливе на умовах співфінансування 
коштів бюджету та ЖБК і ОСББ. 

При виділення коштів необхідно враховувати обrрунтованість платежів 
та членських внесків на утримання будинків ЖБК і ОСББ, та термін 
експлуатації будівель. 

УпрaвnінН]Q житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради ВКJIЮчити В бюджетні запити (окремим рядком) на видатки, пов'язані з 
виконанням міської програми. 

Секретар міської ради І.В.Сапожко 



ПОДAШlЯ: 

- начальник ynравлінНJI житлово -
комунального господарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступних міського голови 

Ц~~BOM • • ОРОЗова 

-----,r---~ .П. Гопубовсьш 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІВськоJ ОБЛАсn 

УправпіНllН жIIтJJово-коI\Iуllалы�огоo господарства 

- 07400, Кllівська область, 1'1. IJроваро, вул rarapilla 8- "ф ~O"I • , а, ТІ' .,. ... 3, Т. 5-20-16 

BiA/J.s",Pol. UU'Jd-N!! 11/ .. ~" 
НаН! за ----

Про затверджено проrp8Ми фін:mм:q1lj:n 
ЖІІ1'лово - будівельних кооперати в 
1'8 об'єднань співвласників багатоква 
буДtmкiв на 2008-2010 роки 

Міському голові 
Антоненко в.о. 

оі. "r.,1 Секретарю Броварської 
О' ' міськоі ради 

Сапожко І.В. 

ПОД АН ВЯ 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

На даний час у місті зареєстровано 11 житлово - будівельних кооперативів 
~ 22 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. з яких 12 будинкам 
БІЛЬше ЗО років • 

. На численні звернення мешканців цих будинків. ДJIJI підняття piBНJI 
Н:Щїйuості і безпечноі експлуатації житлового фонду ЖБК та ОСББ та 
БІЛЬшого заохочеНЮІ населення по створенню ОСББ, управлінНJlМ житлово-
КОМУНального господарства розроблена програма фінансової пjдтримки 
ХСИтnово - будівельних кооперативів та об'єднань співвласникjв 
багатоквартирних будинків на 2008-2010 роки. 

Враховуюче вище вказане. прошу Вас винеСТ}1 на затвердженНJI 
:PO~apCЬKOї міськоі ради програму фі~ансової. підтримки житлово -
УДІВельних кооперативів та об'єднань СПІввласниКІВ багатоквартирних 
будииків на 2008-2010 роки і внести відповідні зміни в бюджет міста на 
2008 рік та Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. 
БРовари на 2008 рік. 

В.О.Морозова 

,.. Spoup..:,,, , t 
Вxlдиий -11. rз'1 
о,·· _ f)~ 04. 
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