
БРОВАРСЬКА МІ СЬКА РАДА I<ИIвСЬКоІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про затвердження «Міської програми 
КОмплексної реконструкції квартаАів 

застарілого житлового фонду 
в м. Бровари на 2008-2015 роки. 

На в~онання Закону Украіни "Про КОМІІАексну 
peKoHcтpyкцuo кварталів ~ мікрорайонів) застарілого житлового 
фон.цУ', доручення Кабінету Міністрів Украіни від 04.02.2008 
Ng 157/15/1-08 "Про КОМІІАексну реконструкцію квартаАів 

( мікрорайонів) застарілого ЖИТЛОВОГО фонду", керуючись 
статтею 25 та пунктом 22 ста'М'і 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціаАЬно-економіч:ного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань 
комунальної власності і приватизації, міська рада 

в_ріШ_Аа: 

1. Затвердити « M~cькy програму КОМІІАексної реконструкції 
квартаАів застарілого ЖИТЛОВОГО фонду в м. Бровари на 2008 
- 2015 роки" (ДаАі - міська програма). 

2. ВіддіАу капітаАЬНОГО будівництва Броварської міської ради 
ВКАІОчати в бюджетні запити (окремим рядком) на видатки, 
пов'язані з виконанням міськоі програми. 

з. Фінансовому управАЇВНЮ Броварської міської ради проводити 
фінансування заходів мiCЬKO~ програми в межах бюджетних 
призначень на фінансовий р1К.. . 

4. Відділу капітаАЬНОГО будівництва ЗВІтувати про ХІД виконання 

міської програми . . 
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Затверджено 
Рішення 

Броварської міської ради 
від tI.l: ()~ аР Н!! "ІМ" ~O"DГ 

Міська програма комплексної реконструкції кварталів застарілого 
житлового фонду в м. Бровари на 2008-2015 роки. 

1 Р'" 1. Загальні положення 

«Міська програма реконструкції кварталів застарілого житлового фонду 
ва 2008 -2015 роки» (далі - Програма) розроблена згідно Закону Украіни 
<Юро комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого 
житлового фонду», на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 
04.02.2008 Н!!157/15/1-08 «Про комплексну реконструкцію кварталів 
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду.» 

Головною метою Програми є забезпечення потреби територіальної 
громади міста житловим фондом, об' єктами соціальної сфери та спрИJIННЯ 
реалізації права громадян України на житло. 

Основні завдання Програми - перебудова житлового фонду з метою 
поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових 
квартир, загальної та жилої площі, пов' язаних із зміною окремих 
конструкцій, їх елементів, основних техніко - економічних показників, або 
звесення застарілого житлового фонду в кварталі та будівництво нового 
житлового фонду. 

2. Комплексні заходи міської програми реконструкції кварталів 
застарілого житлового фонду на 2008- 2015 роки 

N! НвймевувaвВJI заходів 
піп П о амн 
1 2 
1. Інвентаризація застарілого 

ЖИТлового фонду, що 
підлягає реконструкції 

2. 
2.1 

2 квартал: 
ВУл.КіроваЗО,32,34 

3. 

Міський 
бюджет 

1 ОО тис. rpH. 

3~~ ~ 3/.01.1 

виконавець 

4 
УЖКГ, I<ПссСлужба 

замОВВИКа»,управлінВJI 
містобудувaвВJI та 

и,ВКВ. 

,fiUtм"иємства 

стори 

Термін 
виконlUПIJI 

5 
2008 рік 
2009 рік 

2008-2015 



~ '3 JCJIарТ8Я: Кошти Підприємства 2. вул. M~гiB 3, 1 ~ " інвесторів 

~ 

1.5 

-2.6 

інвестори 
вул. ВОІН1В 1ВТерН8ЦІ0Н8JIІСnВ 

1,3,7,7-а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 
17 

4квартая: Кошти ПіДприємства 
вул. Кирпоноса 15,15-б, 17, інвесторів інвестори 
17-а, 17-б 
5 квартал: КОШТИ Підприємства 
вул. поповича 4,6,10, інвесторів інвестори 
вул. Красовського 7, 9, 11 ,13 
,15 
6 квартая вул .. Некрасова 1 а, Кошти Підприємства 
Геологів 1, 3,Гоmaкого 2а інвесторів інвестори 

3. ЗаКJlючне ПОJlоженни 

Територія, де відповідно до Міської програми здійснюється 
реконструкція житлового фонду, визначається на підставі містобудівної 
документації, планів земельно-господарського устрою, проектів забудови. 

Фінансування заходів Міської програми здійснюється в межах 
затверджених асигнувань на бюджетний рік коштів бюджету міста, 
коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
ВКJПQчати в бюджетні запити (оmeмим::рJЩКОМ) на видатки, ПОВ'JlЗані з 
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Подання: 

- начаАЬНИХ управАівня ЖИТЛОВО -
КОмy.Rальиогоroсподарст.ва 

ПОГОджЕНО: 

- заступник міськоro roЛОВИ 

/М-
в.о. морозова 

~~ --~_....:....-.-- г.п. ГолубовсьКd 
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