
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення ·змін до «Міської програми по 

будівництву та реконструкції магістральних вулиць 

загальноміського призначення 

на 2008-2011 роки», затвердженої рішенням 
Броварськоїміської ради від 14.0 1.2008 р. N2 593-32-05 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської міської 

ради від 24.11.2011 року N2 432, відповідно до рішення Броварської міської ради 
від 14 січня 2008 року за N2 593-32-05 «Про затвердження міської програми по 
будівництву та реконструкцї( магістральних вулиць загальноміського 

призначення на 2008-2011 роки» (із змінами, внесеними згідно з рішенням 

Броварської міської ради від 13.05.2010 року N2 1510-83-05), керуючись пунктом 
22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 

розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

вир і шила: 

1.. Внести зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 

магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008 - 2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N2 593-32-05 
(далі -Програма): 

1.1. Викласти назву Програми в наступній редакції: «Міська програма по 

будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського 

призначення на 2008 - 2012 роки». 
1.2. Внести зміни в Завдання розділу 3 Програми: 
1.2.1. Завдання 7 «Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція 
магістральної вулиці загальноміського значення (вул.Київська) в м. Бровари 
(перша черга: від об'їзної дороги до району Розвилка)»: 

встановити видатки на 2012рік в сумі 4785,00тис.грн., план на 2012рік 

читати «4785,00тис.грн.». 

1.2.2. Проектування та капітальний ремонт магістральної вулиці загальноміського 
значення (вул. Київська) в м. Бровари (від вул. 8-го Березня до вул. Гагаріна: 

встановити видатки на 2012рік в сумі 33,7тис.грн., план на 2012рік читати 

«33,7тис.грн.». 

3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати фінансування 
Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста на відповідний 

бюджетний рік. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. 

Міський голова 

м. Бровари 

від 
'------

N2 ------

І.В.Сапожко 



І 

і----

2 

-

Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 

ВІД pNQ __ _ 

Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції магістральних 

вулиць загальноміського призначення 

на 2008 -2012 роки 

3 з д м· ав ання до ІСЬКОІ програми тис. грн. 

Завдання: Проектування та реконструкція магістральної вулиці районного 

значення в м. Бровари (вул. Возз'єднання) 

Мета: покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної 

дороги та дорожньої інфраструктури по вул. Воззєднання 

Обсяг 
План 2012 рік 

Реконструкція магістральної вулиці фінансування . 
3417,62 

Показники виконання 

Загальна вартість 5095,49 
Освоєно на О 1.01.20 12 року 1677,87 
%освоєного 32,93% 
Початок робіт 4 кв. 2005 
Закінчення робіт 4кв.2012 

Завдання: Проектування, коригування та реконструкція магістральної 

вулиці районного значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської обл 

Мета: підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності 

перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом по вулиці 

Олімпійська 

Обсяг 
План 20 І 2 рік 

Реконструкція магістральної вулиці фінансування 

0,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 4021,90 
Освоєно на О 1.0 1.20 12 року 4021,90 
%освоєння 100,00% 
Початок робіт 4 кв. 2007 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 
І 

! 
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Завдання: Проектування та реконструкція внутрішньоквартального нрої·щу 

3 
(вул. Малокиївська) в м. Бровари Київської обл. 

Мета: забезпечення благоустрою міста з влаштуванням асфальтового 

nокриття та nішохідних тротуарів вул.Малокиївська 
- ----- ----- ------------------------ ----- -і 

Обсяг 
' Реконструкція внутрішньоквартального 

фінансування План2012рік І 
nроїзду 

57,45 
-- ---- -- ---------

Показники виконання 

Загальна вартість 1377,01 
Освоєно на О 1.01.20 12 року 1319,56 

-----~ 

%освоєння 95,83% 
Початок робіт 4 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2012 / ,~, t . ' 

---------
Завдання: Проектування та реконструкція вулиці Шевченка в м. Бровари 

4 
Київської обл. 

Мета: забезnечення благоустрою міста з влаштуванням асфальтового 

покриття та пішохідних тротуарів вул.Шевченка 

Проектування та реконструкція вулиці 
Обсяг 

План 2012 рік 
фінансування 

Шевченка 
499,70 

Показники виконання 

Загальна вартість 550,00 

Освоєно на О І .О І .20 12 року 50,30 

%освоєння 9,15% 

Початок робіт 4 кв. 2007 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та реконструкція автомобільної дороги загального 

5 
користування (вул. Грушевського) в м. Бровари 

Мета: забезпечення благоустрою міста з влаштуванням асфальтового 

nокриття та nішохідних тротуарів вул.Грушевського 

Проектування та реконструкція вул. 
Обсяг 

План 2012 рік 
фінансування 

Грушевського 
500,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 2995,1 

Освоєно на О 1.0 1.2012 року 2495,1 

%освоєння 83,31% 
f- ----------------------
Початок робіт 4 кв. 2006 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 



І Завдання: Проектування та реконструкція пішагодного бульвару в раИоні І 
16 

34-го мікрорайону в м. Бровари 

І Мета: забезпечення благоустрою міста з влаштуванням асфальтового І покриття пішохідного бульвару 
---------- -- ------------

Проектування та реконструкція 
Обсяг 

План 20 12 рік 
фінансування 

пішогадного бульвару 
5000,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 5000,0 
Освоєно на О 1.0 1.2012 року 36,3 
%освоєння 0,73% 
Початок робіт І кв. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 
Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція 

7 
магістральної вулиці загальноміського значення (вул.Київська) в м. Бровари 

(перша черга: від об'їзної дороги до району Розвилка)» 

Мета: забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг міста Бровари 

Проектування та Обсяг 
·nланна 2012рік 

реконструкція вул.Київська фінансування 
Місцевий Державний 

(І етап) 
бюджет бюджет 

45651,375 4785,00 
Показники виконання 

Загальна вартість 59182,405 
Освоєно на О І .О 1.20 12 року 13531,03 

%освоєного 22,86% 
Початок робіт І кв. 2007 
Закінчення робіт 4кв.2012 

Завдання: Проектування реконструкції магістральної вулиці 

8 
загальноміського значення (вул.Київська) в м. Бровари ( 2 етап: від р-ну 
Розвилка до вул. Драгоманова 

Мета: забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг міста Бровари 

Проектування та Обсяг 
План на 2012 

реконструкція вул.Київська фінансування Місцевий Державний 

(2 етап) бюджет бюджет 

1000,00 
Показники виконання 

Загальна вартість 1000,00 
Освоєно на О 1.0 1.20 12 року ~,ОО 

ГfУо- освоєного 0,00% 
Початок робіт І кв. 2009 
Закінчення робіт 4 кв. 2012 



------ -------

Завдання: Проектування та реконструкція вул. Осгровсько1·о 

9 
м. Бровари :· 
Мета: Покращення трансnортно-ексnлуатаційного стану автомобільної 

дороги та дорожньої інфраструктури по вул. островського 
j і 

Обсяг 
План 20 12 рік 

І 
Зовнішнє освітлення, закінчення 

фінансування І 
робіт ~ 

-------
Показники виконання 

Загальна вартість .904,427 

Освоєно на О 1.01.2009 року 904,427 

%освоєння 100,00% 
-----·----

Початок робіт з кв. 2007 

Закінчення робіт 4 кв. 2009 

Завдання: Проектування та каnітальний ремонт магістральної вулиці 

загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (від вул. 8-го 
10 Березня до вул. Гагаріна 

Мета: Покращення трансnортно-ексnлуатаційного стану автомобільної 

дороги та дорожньої інфраструктури 

Проектування та каnітальний 
Обсяг 

План 2012 рік 
фінансування 

ремонт магістральної вулиці 
1911,01 ЗЗ,70 

Показники виконання 

Загальна вартість 1920,00 
-·----

Освоєно на О 1.0 1.20 12 року 8,99 

%освоєння 0,00% 

Початок робіт з кв. 2009 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Міський голова І.В.Сапожко 
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