
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до Міської програми 
оформлення прав власності на нерухоме майно 
територіальної громади м.Бровари на 2008 рік 

На підставі звернення кп «Броварське бюро технічної інвентаризації»від 
14.07.2008 N!!155, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування вУкраїні", враховуючи рекомендації комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін та комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в Міську програму оформлення прав власності на 
нерухоме майно територіальної громади м.Бровари на 2008 рік, затверджену 
рішенням Броварської міської ради від 22.02.2008 N!!625-ЗЗ-05 (далі - Міська 
програма), згідно з додатком 1. . 

2. Доповнити Міську програму розділом ,Дрограмно-цільовий метод 
бюджетування", згідно з додатком 2. 

з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Секретар міської ради 

М. Бровари 

від J 5: (;#. fAf'1· 
N!! ~9,t,. /(() ~OГ 

, . 

І.В.Сапожко 
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начальник Управління . 
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Додаток 1 
до рішення Броварської міської ради 
від,15: O~ МА. Н!! ~f)~-q()-()O 

1 

Перелік об'єктів нерухомого майна територіальної громади м.Бровари для 
ВКJПOчеННJI до Міської програми оформлення прав власності на нерухоме 

майно територіальної громади м.Бровари на 2008 рік 

Н!! Найменування об'єктів Адреса Площа об'єкту 
з/п нерухомості (кв.м.) 

1. Будівлі (адміністративні Вул.Шевченка,2А Загальна площа 
.пр_иміщеННJI, склади, гаражі) 109б,0 

2. Нежитлові 
. 

Загальна площа ПРИМІщення по 

вул.ОлімпіЙськіЙ,8Б 425,0 
3. Пожежне депо та склади вул. Черняхов- Загальна площа 

ського,II-А 2112,9 
4 . Квартири вул.Білодубравна,б 28,1 

Н!!2, 

Н!!9, 37,2 
Н!!10, 28,4 
Н!!II, 27,4 
Н!!12 37,7 

5. Гуртожиток вул.Котовського,б-А б09,0 

гараж lб,9 

б. Квартири вул.Грymевського,19 79,5 
Н!!134 

Н!!175 79,б 

7. КваV.l..r1..,а Н!!38 вул.Кірова,90 172,4 

8. КварL.r1lJа Н!!153 вул.Кірова,90-А 7б,8 

9. Нежитлова будівля, вул.Київська, 740,3 

гараж, вбиральня 137 112,2 
. 

10. Житловий будинок вул.Дімітрова,4 б21,1 

11. 18/25 частини вул.Гагаріна, 15 3491,3 

адміністративної будівлі 



12. Нежитлова будівЛJI вул.Грymевського,2 . 
2260,2 

Блок гаражів 126,1 
Приміщення ДJIJI спалення 26,6 . 
докумеНТІВ 

13. БудіВЛJI котельної Вул.Леніна,80/1 71,5 

14. Трансформаторна 
підстанція т-l о 

Вул.Черняховського,28 25,0 

15. 33/50 частини житлового Вул. 29,4 
будинку,гараж,сарай Старотроїцька, 132Б 

Секретар міської ради І.В.Сапожко 



Подання : начальник Управліиии 
комунальноівпасносri 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

-fШttrt--f------ К.О.ВОЗIПоl( 

-----f--_ В.О.Андрєєв 



N!! 
з/п 

1 
1. 

2. 

Додаток 2 
до рішення Броварської міської ради 
від ~F.fЙ. Qf N!! :1-9.f-1t1>-~ 

Програмно-цільовий метод бюджетування Міської програми оформлення прав власності на нерухоме 
... • оо _ .. - Бnоваои на 2008 . . . 

Програма Потреба у Пропози- Разом 2008 рік (план) 
фінансу-

оо. 

Цll тис.грн. . . . 
ванш ВІДПОВІД-

ТИС.грн. но до 3агаль- Бюджет Цільо-

фінансо-
... ... 

нии розвит- ВИИ 

вого фонд, ку фонд 
ресурсу, тис. грн. тис. грН. 

тис. грн 

2 З 4 5 6 7 8 
Міська програма оформлення 150,0 70,0 70,0 70,0 - -. 
прав влаСНОСТІ на нерухоме ... 
маино територіальної громади 

м.Бровари на 2008 рік, тис. грн. 
Мета: 

.... 
заходів, ЗД1Иснення 

направлених на поетапне 

оформлення 
. 

прав влаСНОСТІ 

територіальної громади 

м.Бровари на нерухомі об'єкти 
оо . 

комунальНОl влаСНОСТІ для 

розпорядження комунальним 

майном та забезпечення 

Спеціа-
... 

льнии 

фонд тис 
грн. 

9 
-



майнових прав територіальної 
громади м. Бровари 

3. І 3авдавви 1 
4. І Виготовлення технічної 

документації на нерухомі 
об'єкти комунальної власності 

5. \ Заходи: 
6. \ Проведевня інвентаризації 

об'~ та виготовлення 
технічних паспортів 

7. І Показники викоиaнRJl: 

8. І Кількість об'єктів, шт. 
9. І СереДИJI вартість послуг кп 

<dБроварське бlOРО теXEdчної 
інвентаризації» по інвентаризації 
об'еюсів та виготовлення 
технічних паспортів, грн. 

10. І Технічна інвентаризація та 
поточна інвентаризація 
нежитлових приміщень, площа 
яких перевищує 1 оо м.кв. та 
визначається методом 

розрахунку, згідно ,,збірника 
норм часу на роботи та послуги, 

що виконуються бюро технічної 
інвентаризації України", тис. 
хрн. 

295 143 143 143 
253,00 253,00 253,00 253,00 

5,9 0,1 0,1 0,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. Сума всього, тисогрн. 80,S 36,3 36,3 36,3 
12. Завдавия2 

130 Оформлении права власності та . 
виготовлення СВ1Доцтв на право 

власності за територіальною 
громадою МоБровари 

140 Показники виконання: 
150 I<.inькїcть об'єпів, шт. 295 143 143 143 

, 160 CepeДНJI 
о 

кп 112,30 112,30 112,30 112,30 ваРТІСТЬ послуг 

<<Броварське бюро 
. оо 

теХНІЧНОI . Ооо 

1ВВеитаризaцtl» по виготовлеmno 

свідоцтв на право власності . 
170 Сума всього, ТИСоГРНо 33,1 16,1 16,1 16,1 
180 Кількість об'єктів, ШТо 295 143 143 143 
190 С~еціальні бланки свідоцтв про 25,50 25,50 25,50 25,50 

право власності на нерухоме 

майно Міністерства 
ооо 

ЮСТИЦl1 

Украіни 

200 Сума всього, ТИСоГРНо 7,5 3,6 3,6 3,6 
210 ЗаодаиоЗ 

22. Виготовлення 
. 

витяnв про 

реєс'Ірацію об'єктів нерухомого 
майва 

230 Показники виконанив:: 

240 Кількість об'єктів, ШТо 295 143 143 143 
----



1 2 З 4 5 6 7 8 9 
25. Середн.и 

. 
кп 72,51 72,51 72,51 72,51 ваРТІСТЬ послуг 

«Броварське бюро • .. 
теХНІЧНОl . ... 

1НВеитаРИЗaЦJ.D> по виготовленню 

витягів про реєстрацію об' єктів 
нерухомого М8ЙИа, грн. 

26. Сума всього, тис.грн. 21.4 10,4 10,4 10,4 
27. КількіСТЬ об'єктів, шт. 295 14З 14З 14З 

28. Спеціальні бланки свідоцтв про 25,50 25,50 25,50 25,50 
право власностї на нерухоме 

майно Міністерства 
... 

ЮСТИЦі1 

України, грн. 

29. Сума всього, тис. грн. 7,5 3,6 3,6 3,6 
зо. Ефективність Міської програми 

ЗІ. Показники виконання: 

32. Кількість об'єктів 
. 

728 728 728 728 на SIК1 

необхідно оформити право . 
власносТІ, шт. 

33. Кількість об'єктів 
. 

295 143 143 143 на JП(1 

оформити 
. 

планується право 

власності в 2008 роцї, шт. 
34. Відсоток кількості об'єктів, на 40,5 19,6 19,6 19,6 

які планується оформити право . 
2008 

. 
влаСНОСТІ в РОЦІ ДО .. . • об'єктів загальНОІ КІЛЬКОСТІ . . .. 
нерухомосТІ теРИТОРlальНО1 

громади м.Бровари, шт. - --



1 2 3 
35. Початок робіт по Міській 01.01.2008 

програмї,дата 

36. Закінчення робіт по програмі, 31.12.2008 
дата 

Секретар міської ради 
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І.В.Сапожко 



Подання: начальник Управління 

комунальної власносri 

ПОГОДЖЕНО: 

. 
заступник МІського голови 

~. к.о.Вознюв: 

_--I~~-М--- В.О.Андрєєв . 
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