
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження Положення про відділ 

з житлових питань Броварської міської ради 
в новій редакції 

Розглянувши подання начальника відділу з житлових питань міської 
ради, керуючись ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань 
соціального захисту населення, охорони здоров»я та довкілля міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про відділ з житлових питань міської ради в 
новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що вtpатило чинність Положення про відділ з 
житлових питань Броварської міської ради затверджене рішенням ради від 

12.09.2002 N!! 85-05-24. 
з. Контроль за виконанням 

міського голови Виноградову Л.М. 

Виконуючий обов»язки міського 
голови-секретар ради 

на заступника 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

- начальник відділу з житлових питань 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 
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- керуlOЧИЙ справами виконкому 
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загального ВІДДІЛУ-ГОЛОВНИИ спеЦІалІСТ Л.М.Шило 

- голова постійної комісії міської ради 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішеННJlМ міської ~ади 

від І' 1)'1. еІ? 
Н!! #()б-U-

ПОЛОЖЕННЯ 
"ро відділ з 3ICII"UlO(J11X "",,,allll БРО(JаРСІІI(ОЇ АlіСlІl(оїрадll 

L ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Відділ з житлових питань Броварської міської ради (далі -

відділ) утворюється згідно структури, затвердженої міською радою. 
Відділ утворюється для організації обліку громадян міста, які згідно 

житлового законодавства України потребують поліпшення житлових 

умов; для організації роботи по придбанню квартир; обліку та розподілу 
побудованого житла та житла поточного звільнення; перевірки на надання 
допомоги підприємствам і організаціям, які ведуть самостійний 
квартоблік, в організації та веденні квартобліку та розподілу житла. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України; 
Житловим Кодексом і Законами України; актами Верховноі Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних 
органів виконавчої влади, Київської обласної державної адміністрації, 
Броварської міської ради та ії виконкому; розпорядженнями міського 

голови та цим Положенням. 
1.3. Чисельність працівників відділу визначається міською радою. 
У складі відділу функціонує сектор соціального житла. 
1.4. Структура та штатний розпис відділу затверджується міським 

головою за поданням заступника міського голови. 
1.5. Відділ підпорядковується заступнику міського голови. 
1.6. Положення про відділ затверджується міською радою. 
1.7. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста. 

IL ЗАВДАННЯ І ФУНІЩІЇ ВІДДІЛУ . . 
2.1. Забезпечує облік громадян МІста потребуючих, ЗГІДНО 

житлового законодавства України, поліпшення житлових умов і 
переБУВаІОЧИХ на квартобліку у виконкомі. . 

2.2. Забезпечує контроль за веденням кварти~ноrо. оБЛІКУ на 
підприємствах і в організаціях міста .. H~aє д?помогу ВІДП~ВlДальним за 
квартобліІС на підприємствах і органІЗаціЯХ МІста !. ведеННІ квартирного 
обліку згідно вимог житлового законодавства YкpaIH~. '" 

2.3. Приймає документи. від громадян щодо ЗМІНИ ДОГОВОРІВ наиму 

та бронювання житлових ПРИМІщень. 



2 

2.4. Готує проекти рішень виконкому по всіх житлових питаннях 
згідно вимог чинного законодавства України. 

2.5. Забезпечує прийом громадян, своєчасний розгляд заяв, скарг та 
пропозицій громадян з житлових питань. 

2.6. КОНТРОЛlОЄ додержання черговості і житлового законодавства 
України при розподілі житла адміністраціями та профспілковими 
комітетами підприємств і організацій міста, які ведуть самостійний 
квартоблік і готує пропозиції виконкому по цьому питаннlО. 

2.7. Готує проекти договорів з підприємствами і організаціями міста 
щодо придбання квартир та дольової участі в будівництві житла; 
контролює виконання укладених договорів. 

2.8. Веде облік житла збудованого за рахунок коштів виконкому і 
житла поточного звільнення в місті і готує пропозиції виконкому по 
розподілу цього житла серед перебуваlOЧИХ на квартобліку згідно 
черговості виконкому. 

2.9. Організовує облік службового житла та житла призначеного 
для відселення, житлового фонду підприємств і організацій міста і 
контролює законність його використання. 

2.10. ЗдіЙСНIОЄ видачу громадянам довідок по питаннях квартобліку 
та витягів із рішень виконкому по житлових питаннях. 

2.11. Готує звітність виконкому по житлових питаннях державним 
органам статистики та облдержадміністрації. 

2.12. Організовує обстеження житлових умов громадян разом з 

комісією з житлових питань виконкому в разі потреби і згідно заяв 

громадян. 

2.13. Організовує роботу комісії з житлових питань. 
2.14. Сектор соціального житла відповідно до покладених на відділ 

завдань, крім того: 
• здійснює облік громадян, які маlOТЬ право на отримання 

житла із житлового фонду соціального призначення; 
• організовує облік соціального житла та здійснює контроль за 

ЙОГО використанням; 

• організовує роботу наглядової ради У сфері розподілу 
соціального житла; .... 

• веде облік ордерів та укладених ДОГОВОРІВ наиму СОЦІального 

житла; 

• веде щорічний моніторинг сукупного дoxo~ громадян, що 
перебувають на соціальному квартирному оБЛІКУ та громадян, 
що вже отримали таке житло. 

Ін. ОРГАН13АЦlН РОБОТИ ВІДДІЛУ 
• . . чолюЄ начальниК. В разі його відсутності ЙОГО обов 'язки 

3.1. ВІДДШ о ка _ завідувач сектору соціального житла. 
виконує заступник начальни 
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3.2. Робота відділу планується на півріччя на основі плану роботи 
ради, виконкому, доручень керівництва та функцій відділу. 

І1лани роботи затверджуються заступником міського голови. 
3.3. Службові обов'язки працівників визначаються посадовими 

інс1рУКЦЇJIмИ та розподілом обов'язків між ними. 
Посадові інструкції затверджуlOТЬСЯ заступником міського голови, 

розподіл Об~в' язків між працівниками - начальником відділу. 
3.4. ДІЛОВОДСТВО віДділу ведеться згідно з номенклатуроlO справ 

відділу. 

IV. ОБОВ'НЗКИ НА ЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ 
4.1. ЗдійснJOЄ оперативне керівництво роботоlO відділу і несе 

відповідальність за виконання покладених на нього завдань. 
4.2. Вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо структури 

чисельності та штатного розпису відділу. 
4.3. Вносить подання про призначення , переміщення та звільнення 

працівників відділу, їх заохочення і накладання на них стягнень. 
4.4. Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, 

контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил 

внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни. 

4.5. Координує роботу відділу з іншими відділами виконкому. 
4.6. Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують 

у своїх зверненнях громадяни, доповідає міському голові та заступнику 
міського голови про їх результати. 

4.7. Начальник відділу призначається на посаду на конкурсній 
основі та звільняється з посади розпорядженням міського голови. 

v. ПРАЦІВНИКИ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ І РОЗПОДІЛУ ЖИТЛА 
5.1. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з 

посади розпорядженням міського голови в порядку визначеному Законом 
України "Про службу в органах місцевого самоврядування" за поданням . . ... - -.. .... 
начальника ВІДДІЛУ. о' :;'. : • : •• ' •••• 

Виконуючий обов»язки міського 
голови-секретар ради 

: ~;.~ ..... :~~:~~ 
ф •. 
_~ lї'" ":)ф 

;;'- '~;. ~ E~~h 
.' '" QJ ... 41 

o\.J. .... _ ~ 
~,,9.. • ~O 
~ .• ~ u",~ .... ~ 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

- начальник відділу з житлових питань _.-,I.':f-&.--,l-r----- Б.М.МаковськиЙ 

ПОГОД)КЕНО: 

- заступник міського голови __ ",;~~;""VL. ___ Л.М.Виноградова 



Про затвердження Положення . . 
про ВІДДІЛ З житлових питань 

Броварської міської ради 

Виконуючому обов'язки міського 
голови-секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

З метоІО виконання вимог Законів України «Про житловий фонд 

соціального призначення» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків» та необхідністю створення на базі відділу з . 
житлових питань сектору СОЦІального житла з покладанням на нього 

обов»язків по виконанНІО вищезазначених Законів, прошу розглянути на 
засіданні міськоі ради питання щодо внесення відповідних змін до 
Положення про відділ з житлових питань та затвердити в новій редакції 
Положення про відділ з житлових питань Броварської міської ради. 

Начальник відділу 
з житлових питань 

В.М.Маковський 



Депутат Броварської міської ради Київської області 
Ротар Павло Борисович 

:-.. 00 ••• &рооаР" ayn.rarapїIIII.15 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

ТCJI. 8 (097) 799-99-44; 6-58-05 
8 (Q.W) 235-37-69; 8 (044) 235-50-64 

Е-таіl: mtnm7@tnlisman.kjcy.un 

В.о. міського голови 

м.Бровари 

Сапожку І.В. 

Звертаюсь до Вас з проханням вирішити питання яке гостро 
постало у нашому місті. А саме убезпечити житrя громадян від 
небезпеки якій вони себе наражають проходячи повз будинки які 
облицьовані плиткою. Такі будинки у нас знаходяться як правило в 
центрі міста, особливо на вул. Незалежності. С плином часу і 
відсутністю належного ремонту, а також при втручанні під час 
монтажу вентиляції чи кондиціонерів, плитка відслаюється, а 
потім відватоється великими шматками і падає. Це спричиняє 
смертельну загрозу для людей що знаходяться біля цих фасадів. 
Особливо там де проходять пішоходні маршрути. 
Пропоную провести комплексне обстеження відповідних фасадів, 
та облаштувати сітками небезпечні ділянки. 

Фотофіксація додається 

Користуюсь нагодою, щоб поновити пану в.о .. міського голови 
• • • ..., • U 

М. Бровари, запевнення У СВОІИ ВИСОКlи повазІ. 



Депутат Броварської міської ради Київської області 
Ротар Павло Борисович 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

'I'CIL 8 (097) 799-9944; 6-SВ.OS 
8 (044) 235-37~9; 8 (044) 235-50-64 

E-maiJ: mtaru7@taJiJman,Jdcv,ug 

В.о. міського голови 
м.Бровари 
Сапожку І.В. 

Звертаюсь до Вас як депутат, що перебуває у складі комісії по 
МАФ. Ситуація що склалася навколо МАФ міста не відповідає 
сучасним вимогам, особливо тим що вимагаються від міста що 
претендує на участь у заходах по обслуговуваншо майбутнього 

"ЄВРО-2012". І головне не виконують вимог IIПраВІUI 
6лагОУСlnРОІО InеРІ"nорій по за6езnеченню чиСIІ.Оlnи lІ.а nорядКj1 у 
ЛІ. Бровари". Власники МАФ часто не дотримуються 
затверджених проектів. Прямо ігноруються пункти вище 
зазначених Правил такі як П.З.8.1., П.З.8.9., П.4.5., П.4.б., П.4.lЗ., 
П.б.2., П.7.l., П.7.2., П.7.З., П.8.4., П.9.4. Місто змушене витрачати, 
і так невеликі кошти свого бюджету, на благоустрій та ліквідацію 
наслідків недотримання Правил власниками МАФ. Пропоную 

внести зміни в проекти МАФ зробивши іх уніфікованими. Не 
виправдовує себе дозвіл на розміщеІШЯ холодильних шаф. І вже 
зовсім не ВИ'1римує критики розміщення в МАФ точок по 
приготувaнmo та подажу кури гриль, шаурма і таке інше. Такі 
точки продажу повинні бути взагалі зліквідовані. Ситуація 
потребує кардинального вирішення з боку ~л~и Mi~:a і. відпов~ 
служб, які на )каль заслуговують скеПТИЧНО1 ОЦІНКИ ІХ Д1ЯЛЬНОСТІ. 

Користуюсь нагодою, щоб поновити пану в.о .. міського голови 
м. Бровари, запевнеШJЯ у своїй високій повазІ. 

Ротар П.Б.~"7І 


	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170

