
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження Положення І 
про управління житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради в новій редакції 

Іг., 

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради 09.03.2010р.Н!! 03-114 про необхідність внесення 
змін до Положення про управління житлово-комунального господарства 

. Броварської міської ради, затвердженого рішенням Броварської міської ради 
від 10.06.2004 Н!! 467-22-24, керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.06.2004 Н!!777 "Про затвердження типових положень про 
управління (відділ) житлово-комунального господарства", п.4 ст. S4 Закону 
України "Про місцеве самоврядування вУкраїні", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, Броварська . 
МІська рада 

ВИРІШИЛА: 
.' 

1.Затвердити· у новій редакції Положення про управління житлово
комунального господарства Броварської міської ради, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Броварської міськоі ради від 
10.06.2004 Н!! 467-22-24 "Про затвердження "Положення про управління 
житлово _ комунального господарства Броварської міської ради" в новій 

редакції" . 

Виконуючий обов'язки міського 
секретар ради 

М. Бровари 
від ----
Нп ----

І.В.Сапожко 

'. . . 
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Додаток 

до рішення Броварської міської ради 
від }(! -----

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління Жlfтлово-комунального господарства 

Броварської міської раДІI 

1 3aГВJJЬHi ПOJJоження 
~Il. Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради 
тжкг БМР) утворюється рішенням Броварської міської ради та є виконавчим 
)ганом Броварської міської ради. 

І УЖКГ БМР підзвітне та підконтрольне Броварській міській раді і 
lдпорядковуcrься ії виконавчому комітету. Броварському міському голові. 

~ 2. УЖКГ БМР у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
країни, постановами Верховної Ради У країни, актами Президента У країни та 

lбінету Міністрів України, наказами Мінжитлокомунгоспу, рішеннями 

юварської міської ради та ії виконавчого комітету, прийнятими в межах їх 
/Імпетенції, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

3. Структурними підрозділами УЖКГ БМР є: 
І відділ планування та бухгалтерського обліку; 
'1 відділ з питань благоустрою міста; f відділ з питань експлуатації житла . 
.... ~. УЖКГ БМР утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична 
сельність працівників управління затверджується рішенням Броварської міської 

ци. 

Видатки на утримання управління, в тому числі на оплату праці його 
ацівників, затверджуються У бюджеті м.Бровари на відповідний рік. 
Штатний розпис УЖКГ БМР в межах граничної чисельності і фонду оплати 
аці його працівників затверджується міським головою. 

і. Майно УЖКГ БМР є комунальною власністю територіальної громади міста і 
q>іплене за ним на праві оперативного управління. 

І. УЖКГ БМР є юридичною особою - головним розпорядником коштів, 
Jначених бюджетом міста на утримання комунального і шляхового 
:подарства; має самостійний баланс, реєстраційні рахунки у відділенні 
ржавного казначейства та розрахунковий рахунок у банку "Аваль", печатку із 
іраженНJIМ Державного Герба України та своїм найменуванням, бланки, інші 
~ізити. 
Повна назва УЖКГ БМР: управління житлово-комунального господарства 

)варської міської ради . 

. сцезнаходженWI УЖКГ БМР: м. Бровари, вул. Грушевського, 2. 
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2. ОСНОВНІІМІІ завданнями УЖКГ БМР є: 

2.1. забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері 
житлово-комунального господарства, насамперед щодо реалізації і здійснення 
заходів з його реформуванНJJ. 

2.2. аналіз стану житлово-комунального господарства та підготовка пропозицій 
до проекту міського бюджету щодо фінансування міських програм розвитку 
житлово-комунального господарства і благоустрою міста; 

2.3. організація виконанНJJ державних програм, розроблення та реалізація 
програм розвитку житлово-комунального господарства міста, подання пропозицій 

до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста щодо 
поліпшення комунального обслуговуванНJJ населення та благоустрою території 
міста, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища; 

2.4. забезпечення дотримання комунальними та іншими підприємствами міста, 
що надають комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань 
житлово - комунального господарства; 

2.5. здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування 
населення та благоустрою міста, станом експлуатації і утримання,використанням і 
схоронністю житлового фонду міста; 

2.6. вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства 

відповідно до законодавства; 

3. УЖКГ БМР відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1. бере участь у реалізації державної політики у сфері .житлово-ко~ального 
господарства, готує пропозиції до проектів програм СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та 
культурного розвитку міста і міського бюджету; 

3.2. координує роботу підприємств, інших суб'~КТі~ .. господарюван~ (ОСБ~, 
ЖБК, відомчих житлово-експлуатуючих органІзацІИ, . тощо), пов JlЗану ІЗ 
наданням населенню міста житлово-комунальних послуг; 

з.з. забезпечує в межах своіх повноважень додержaнНJJ вимог нормативно
правових актів з питань житлово-комунального господарства; 

3.4. готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо: 
ТР~И управління та розвитку житлово-комунального - удосконалення с J ..... ,/ r 

господарства міста; 

Ф. . ального ремонту та реконструкції житлових будинків, 
- ~нансування капІТ иманвя та розвитку об' єктів житлово-комунального 

МІСЬКИХ програм утр 
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господарства та благоустрою території міста; 

- c~BOpeHНJI, ліквідації, реорганізації або перепрофілюванНJI комунальних 
ПІДПРИЄМСТВ з метою розширення асортименту та підвищення якості житлово
комунальних послуг; 

- розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізаЦl1. житлово
комунального господарства та формування ринку житлово - комунальних 
послуг; 

- доцільності передачі в управління, оренду або концесію цілісних майнових 
комплексів житлово-комунального господарства, приватизації підприємств, 
які задовольняють потреби жителів міста у житлово-комунальних послугах та 
мають важливе соціальне значення; 

удосконалення системи соціального захисту населення та встановленНJI 

соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування; 
відшкодування із міського бюджету виконавцям/виробникам різниці між 
затвердженим розміром цін/тарифів та економічно обrpунтованими 
витратами на виробництво цих послуг; 

фінансової допомоги ДJUI розвитку комунальних підприємств; 

забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального . .. 
Іодарства МІста на засадах ПРОЗОРОСТІ та глаСНОСТІ; 

проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих . 
рам розвитку житлово-комунального господарства МІста, а також 

'орсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово

нальні послуги; 

рганізовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення 
r роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий 
t, а також об' єктів житлово-комунального господарства в умовах 

нення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить 
'ринг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-

ІЙ період; 

рияє прийнятrю у комунальну власність об'єктів відомчого житлового 

І порядку, встановленому законом; 

иває заходів щодо поліпшення роботи комунальних підприємств з 
>ереження та оснащення об' єктів житлово-комунального господарства і 
) житлового фонду засобами обліку та р.еry~вання споживання води і 
. енергії відповідно до завдань державних І репональних програм; 

tae технічні умови до проектів благоустр.ою забудови території міста, 
~ такі проекти, контрОЛЮЄ Д~тримання теХНІЧНИХ умов; 

участь у реалізації дep~aв~oї ~?~ітики з п.ит~~ санітарного стану міста, 
іЯ підтопленню міста, ЛІКВІдацl1 иого наслІДКІВ, 
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3.12.. ~роводить .?рга~ізаціЙНУ та методичну роботу, спрямовану на 
ре8Jl1.заЦIl~ держаВНОІ ПОЛІТИКИ у сфері охорони праці та соціального захисту 
праЦІВНИКІВ житлово-комунального господарства; 

3.13: готує ПРОПОЗИ~ії міському голові щодо визначення умов укладення 
(рОЗІрвання) контраКТІВ З .керівниками житлово-комунальних підприємств, що 
належа~ь 1!оО сфери упраВЛІННЯ міської ради, а також погоджує призначення на 
посаду І ЗВІльнення з посади керівників ЦИХ підприємств; 

3.14. укладає угоди. пр? за~півлю товарів, робіт, послуг з підприємствами, 
установами та оргаНІзацІЯМИ РІЗНИХ форм власності, а у випадках, передбачених 

закон?д~вством, З дотриманням встановленої законодавством процедури 
заКУПІВЛІ; 

3.15. розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції звернення 
громадян, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для 
вирішення порушених ними питань; 

3.16. забезпечує утримання у належному стані кладовищ та інших місць 

поховання; 

3.17. інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку 
житлово-комунального господарства міста, організовує їх громадське 

обговорення; 

3.18. готує проекти рішень Броварської міської ради, виконкому міської ради та 
розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції УЖКГ БМР; 

3.19. виступає розробником проектів реryляторних актів Броварської міської 
ради, виконкому міської ради З питань, що належать до компетенції УЖКГ БМР; . 
3.20. сприяє створенню об'єднань співвласників багатоповерхових будинків (далі 
_ ОСББ) у житлових будинках всіх форм власності міста, перевіряє статути ОСББ 
на предмет відповідності законодавству перед їх реєстрацією. Надає методичну та 
консультативну допомогу будинковим, квартальним і вуличним комітетам, 
:>б'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, асоціаціям власників 
«илих будинків, громадським організаціям в межах своїх повноважень; 

1.21. приймає участь в обстеже~і ~ буд~ків, жилих приміщень З метою 
Істановлення їх відповідності саНІтарним І теХНІЧНИМ вимогам та визнання ЖИЛИХ 

:удинків і жилих приміщень непридатними для проживання;' 
. 

. 22. здійснює відповідно до законодавства контроль за дотриманням правил 
5слуговування населення підприємствами житл.ово-~оМ?'н~ьн.ого господарства; 
23. контролює використання бюджетних кошТІВ ВСІХ РІВНІВ ПІДприємствами, що 
!Дають житлово-комунальні послуги; 
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3.24. контролює фінансову діяльність підпорядкованих 
підприємств; 

комунальних 

3.25. под~є в уст~новленому порядку клопотання щодо заохочення органом 
вищого РІВНЯ працІвників УЖКГ БМР які успішно і сумлінно виконують свої 
службові (трудові) обов'язки· ' 
І , 

3.26. складає протоколи про адМІНІстративні правопорушення за порушення 
правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями відповідно до 
чинного законодавства; 

3.27 .. погоджує розташування в місті пересувних культурно-масових атракціонів, 
~ИРКІВ; 

- виконує інші функції, передбачені законодавством. 

4. УЖКГ БМР має право: 

4.1. вносити пропозиції виконавчому комітету щодо припинення будівництва, 
еконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення у разі 
орушення вимог законодавства України, стандартів та технічних умов, що може 

причинити шкоду житлово-комунальному господарству; 

4.2. отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської 
щи, комунальних підприємств, установ та організацій інформацію та документи, 
~обхідні для виконання покладених на нього завдань; 

4.3. скликати в установленому порядку наради із залученням спеціалістів 
руктурних підрозділів виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської 
ди, комунальних підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і 
ших юридичних осіб (за погодженням з їх керівниками) та фізичних осіб для 
.згляду питань, що належать до його компетенції; 

• v • 

4.4. з дозволу МІСЬКОГО голови та за иого участю скликати наради ІЗ 

lрошенНJlМ заступників міського голови, начальників управлінь (відділів) 
конавчого комітету та керівників інших виконавчих органів міської ради, 
)івниюв підприємств житлово-комунального господарства міста та інших 
tПриємств і організацій з· питань функціонування житлово-комунального 

:подарства міста; 

4.5. виступати замовником реконструкції і капітального ремонту. об'єктів 
глового фонду, житлово-комунального господарства та благоустрою МІста; 

4.6. здійснювати захист своїх прав T~ законних інтересів з питань, що 
ежать до ПОВНОВ!1Х<ень УЖКГ БМР, У СУДІ; . 
4.7. УЖКГ БМР під час виконання ~ОКJI~ених на нього завдань .взаЄМ~ДІЄ з 
Іовідними комісіями Броварської МІСЬКОІ ради, структурними ПІДРОЗДІлами 
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.24. контролює фінансову діяльність підпорядкованих 
ідприємств; 

комунальних 

.25. под~є в YCT~oвneHoMY порядку клопотання щодо заохочення органом 
ищого РІВНЯ ПР~Ц1Вників УЖКГ БМР, які успішно і сумлінно виконують свої 
lужБОВI (ТРУДОВІ) обов'язки; 

26. складає протоколи про адміністративні правопорушення за порушення 
?авил користуванНJI жилими будинками і жилими приміщеннями відповідно до 
!нного законодавства; 

27 .. погоджує розташування в місті пересувних культурно-масових атракціонів, 
ІРКІВ; 

- виконує інші функції, передбачені законодавством. 

4. УЖКГ БМР має право: 

4.1. вносити пропозиції виконавчому комітету щодо припинення будівництва, 
конструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення у разі 
рушення вимог законодавства України, стандартів та технічних умов, що може 

ричинити шкоду житлово-комунальному господарству; 

4.2. отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської 
~и, комунальних підприємств, установ та організацій інформацію та документи, 

:>бхідні ДЛЯ виконання покладених на нього завдань; 

4.3. скликати в установленому ПОРЯДКУ наради із залученням спеціалістів 
'уктурних підрозділів виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської 
~и, комунальних підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і 
!их юридичних осіб (за погодженням з їх керівниками) та фізичних осіб для 

., ... 
ГЛJIду питань, що належать до иого компетеНЦll; 

J.4. з дозволу міського голови та за його участю скликати наради із 
,ошенням заступників міського голови, начальників управлінь (відділів) 
~навчого комітету та керівників інших виконавчих органів міської ради, 
вників підприємств житлово-комунального господарства міста та інших 
[риємств і організацій з· питань функціонування житлово-комунального 

·одарства міста; 

.. 5. виступати замовником реконструкції і капітального ремонту. об'єктів 
[ового фонду, житлово-комунального господарства та благоустрою МІста; 

.6. здійснювати захист своїх прав та. законних інтересів з питань, що 
«ать до повноважень УЖКГ БМР, у СУДІ; • 
7. УЖКГ БМР під час виконання покладених на нього завдань .взаЄМ~ДІЄ з 
IПI ППJ~n.Jf тrп"іrіП1\IТ/f nnППRnг.hКП\· міської ради. CТDVXТVnЯИUт.r "' "ПП ... "' ........ . 
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~.24. контролює фінансову діяльність підпорядкованих 
підприємств; 

І 

комунальних 

3.25. под~є в уст~новл~ному порядку клопотання щодо заохочення органом 
вищого РІВНЯ ПР~ЦІВНИКlВ УЖКГ БМР, які успішно і сумлінно виконують свої 
служБОВІ (ТРУДОВІ) обов'язки· 
І ' 

3.26. складає протоколи про адміністративні правопорушення за порушення 
правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями відповідно до 
чинного законодавства; 

3.27 .. погоджує розташування в місті пересувних культурно-масових атракціонів, 
цирКІВ; 

- виконує інші функції, передбачені законодавством. 

4. УЖКГ БМР має право: 

4.1. вносити пропозиції виконавчому комітету щодо припинення будівництва, 
. реконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення у разі 
порушення вимог законодавства України, стандартів та технічних умов, що може 
спричинити шкоду житлово-комунальному господарству; 

4.2. отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської 
ради, комунальних підприємств, установ та організацій інформацію та документи, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

4.3. скликати в установленому порядку наради із залученням спеціалістів 
структурних підрозділів виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської 
ради, комунальних підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і 
інших юридичних осіб (за погодженням з іх керівниками) та фізичних осіб для 
розгляду питань, що належать до його компетенції; 

4.4. з дозволу міського голови та за його участю скликати наради із 
запрошенням заступників міського голови, начальників управлінь (відділів) 
виконавчого комітету та керівників інших виконавчих органів міської ради, 
керівників підприємств житлово-комунально~о господарства міста та інших 
підприємств і організацій з' питань ФУНКЦІОнування житлово-комунального 

господарства міста; 

4.5. виступати замовником реконструкції і капітального ремонту. об'єктів 
житлового фонду, житлово-комунального господарства та благоустрою МІста; 

4.6. здійснювати захист своїх прав T~ законних інтересів з питань, що 
належать до повноважень УЖКГ БМР, у СУДІ; . 

4.7. УЖКГ БМР під час виковання ~окл~ених на нього завдань .взаЄМ~ДІЄ з 
відповідними комісіями Броварської МІСЬКОІ ради, структурними ПІДРОЗДІЛами 
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виконавчого KOMiTety та іншими виконавчими органами міської ради, а 
також підприємствами, установами та організаціями усіх форм 
власності,об'єднаннями 

громадин, . іншим.и юридичними особами та громадянами. 
Упра~IННЮ ПІ~ОРЯД~.ОВУЮТЬСЯ підприємства, які перебувають у комунальній 

влаСНОСТІ тер~тор~алЬНОI !"ромади м. Бровари, в частині виконання ними 

. статутних обов JlЗЮВ у сфеРІ надання житлово-комунальних послуг. 

5. Організація роБОТlf УЖКГ БМР. 

5.1. УЖКГ БМР очолює начальник, який призначається та звільняється з 
посади міським головою. 

5.2. начальник УЖКГ БМР має засtyпників, які призначmоться на посаду і' 
звільняються з посади міським головою за поданням начальника УЖКГ БМР, 
погодженим із заступником міського голови; 

5.3. в разі відсутності начальника УЖКГ БМР (відпустка, хвороба, 
відрядження, тощо) розпорядженням міського голови за поданням заступника 
міського голови тимчасове виконання обов'язків начальника УЖКГ БМР 

покладається на одного із його заступників. 

6. Начальник УЖКГ БМР: 

6.1. здійснює керівництво діяльністю УЖКГ БМР, без доручення діє від імені 
УЖКГ БМР та представляє його інтереси у відносинах з органами місцевого 
самоврядування, органами виконавчої впади, підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форм власності, а також у суді; 

6.2. несе персональну відповідальність за виконання покладених на УЖКГ 
БМР завдань; 

6.3. забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень Броварського міського 
голови, перспективних і поточних планів діяльності УЖКГ БМР; 

6.4. призначає на посаду T~ звільняє з посади праців~~ ~ ~МP, 
виходить з клопотаннями до МІського голови щодо присвоєння ІМ ВІДПОВІДНИХ 

paнriB посадових осіб місцевого самоврядування,. розг~а~ ПИ~ заох~чення, 
притягнення працівників УЖКГ БМР дО ДИСЦИПЛІнаРНОІ ВІДПОВІдалЬНОСТІ; 

6.5. затверджує функціональні оБОВ'JIЗ~ за~тупникі~ начальника УЖКГ БМР, 
керівників структурних підрозділів і працІВНИКІВ управn1ШlJl; 

6.6. подає на затверджеННJI міському гол?ві коштори~~ план асигнувань :а 
ШТатний розпис УЖКГ БМР В межах граничНОІ чисеЛЬНОСТІ І фонду оплати працІ 
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його працівників; 

6.7. готує пропозиції щодо призначення на посаду або звільнення з посади 
керівників комунальних підприємств, що підпорядковані управлінню; 

6.8. розпоряджається коштами в межах затвердженого 
утримання УЖКГ БМР; 

6.9. укладає угоди в межах компетенції УЖКГ БМР; 

кошторису на 

6.10. видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює іх 
виконання; 

6.11. у межах своїх повноважень проводить роботу із запобігання корупції, 
виявлення та припинення ії проявів, усунення наслідків корупційних діянь; 

6.12. погоджує виплату премій керівникам підпорядкованих комунальних 
підприємств; 

6.13. здійснює преміювання працівників УЖКГ БМР відповідно до умов 

Колективного договору; 

6.14. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням. 

7. ПОРЯДОК ліквідації, реорганізації УЖКГ БМР. 

7.1. Ліквідація чи реорганізація УЖКГ БМР здійснюється за рішенням 
Броварської міської ради в порядку, визначеному законодавством Украіни. 

ВИКОНУЮЧИЙ обов'язки міського 
голови - секретар ради 

проводяться з суворим 

І.В.Сапожко 
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Подання: 

_ начмьНИК управАЇННЯ ЖИТЛОВО -
комунмьного господарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

в.о. Моро 

~-t:--;П.ГОАубо 

1 · 

· 1 · 

• R . 

І. 



)./J)I1V\ \~ ІР ~ YY~I 0'1;· 
p~~ffl' tv4 ~ ; БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlВськоl ОБЛАСТІ 

~ "І УпраВJJіВВR ЖІІТJJОВО-КОМУВаяьноro roeподаретва 
07400, Квївеькв 06лветь, .... Бровари, вул. Грушевеькоrо 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

від ()tl. tf)J. rtZ-'І't) N!! I)J -#? 
!laN!! за ---

Jpo Вl(JПOчеННJI до порядку денного 
ІИТ8ИИJI "Про BHeCeННJI змів до ПоложеИШІ 
Іро управління житлово-комунального 

_---.,'-=== 1·0сподарства Броварської міської ради" 

Виконуючому обов'JlЗКИ міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАВ ВЯ 
-. ". 

Шановний Ігорю ВасильовичуІ 

•. \'! Прошу Вас винести ва розгJIJIД Броварської міської ради ПИ'I8.ВВJI "Про 
иесеВВJI змів до ПоложеИIUI про управлінвя житлово-комунального господарства 

роварської міСЬКОЇ ради" . 
о. 

а····:· .. ", 
:повaroю ; І О. О •• О. о. • 

ta.\ІШIіиІС УІІ; ':авлівия 
І . о, о •• :р о • О' 

.~ ''' .. 11' • 1. , 
В.О.Морозова 

О і • о о І IJ. , 

.. :.\, 
І" •• ~. і • • r .".! . : ,,; і 

.шiStll і а.' 

І'·' 0\ ,І,!", і. : і І р.1 ;,\ " t І. 
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